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Ons antwoord op de krisis: 

W e r k in een Vlaamse staat 
Tema van het 22ste Vo l ksun ie -kongres , op 9 en 10 maar t 1985 in de Kor t r i j kse Hal len 

Geens of 
Maystadt? 

Volgende week maandag is het weer Flanders' Technology geblazen, 
dan opent de technologiebeurs te Gent opnieuw haar deuren. Inmiddels 
is men reeds aan het inventarizeren, welke technologische vernieuwin
gen in Vlaanderen sinds de eerste FT-beurs hebben plaatsgevonden. De 
resultaten schijnen nogal verdeeld te zijn. De Vlaamse regering heeft 
een deel van haar uiterst karige middelen besteed aan DIRV-uitbouw, 
vooral in het domein van de mikro-elektronika, met een restje voor de 
biotechnologie. Hoe belangrijk ook als aanzet en stimulans, blijven het 
druppels op een gloeiende plaat. Zopas nog heeft de voorzitter van de 
Vlaamse regering Gaston Geens geklaagd dat er geen Vlaams weten
schapsbeleid is, dat er daarvoor geen centen zijn terwijl de centrale 
minister van Wetenschapsbeleid - de Waal Maystadt - bulkt van het 
geld. 

Ook in het veld schijnen de resultaten eerder verdeeld. Naar aanlei
ding van de tweede FT-beurs kwam zopas een studie van de internatio
nale groep PA Technology klaar, waarin gepeild wordt naar de 
technologische stand van het Vlaams bedrijfsleven. Slechts een beperk
te groep van bedrijven doet aan vernieuwing, en dan vaak nog om met 
de nieuwste technologie verouderde produkten te vervaardigen. Als 
remmen voor een snellere vernieuwing worden de te sterke bureaukra-
tie en de politizering ervaren. Deze f aktoren, samen met het schrijnend 
gebrek aan geldmiddelen, hebben tot nog toe de hele sektor van de 
kleine en middelgrote ondernemingen verstoken gehouden van de 
DIRV. 

Al bij al blijft Flanders' Technology toch een belangrijke gebeurtenis. 
De voorzitter van de Vlaamse executieve mag haar dan hanteren als 
een promotiemiddel voor de merknaam Geens, zij blijft een Vlaamse 
vitrine op de wereld en ze behoudt haar signaalfunktie voor Vlaande
ren. 

Naar aanleiding van deze tweede FT-beurs heeft Gaston Geens in het 
weekblad „Knack" nog eens de klacht herhaald dat de Vlaamse 
wetenschap over geen centen beschikt. Hij heeft daar een manmoedige 
verklaring aan toegevoegd: „Er moet institutionele duidelijkheid ko
men, zodat ook de mensen aan de basis hun kaart leren trekken: 't is 
Maystadt of 't is Geens." 

Hoewel hij nooit last had van nederigheid, zal Geens met de keuze 
tussen hemzelf en Maystadt wel bedoelen dat er moet gekozen worden 
tussen de centrale en de Vlaamse regering. Wij zijn natuurlijk de aller
eersten om hem daarin bij te treden. In de praktijk echter blijft er van 
het manmoedige dilemma van Geens doorgaans niets over. Onder zijn 
bewind en door toedoen van de CVP-PW-meerderheid is de Vlaamse 
regering steeds meer een vazal geworden van de centrale regering. In 
tal van uiterst belangrijke problemen - hetkompensatiefonds,hetdos-
sier-Cockerill-Sambre, de zaak-Happart, de oprichting van Sidinvest 
enz. - heeft Geens toegegeven dat het niet Geens was maar Maystadt, 
dat het niet het Vlaams belang was maar de eis van de centrale regering 
die moest primeren. 

Alle loftrompetten die volgende week te Gent zullen gestoken worden 
als Geens hoog te paard de stad binnenrijdt, kunnen niet doen vergeten 
dat de Vlaamse regering door toedoen van de CVP-PW-meerderheid 
allengs steeds meer en meer opgehouden heeft, een garant te zijn voor 
de Vlaamse belangen. Wie de grootste verantwoordelijkheid draagt, 
treft ook de grootste schuld: de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij 
Vlaanderens (nog altijd) grootste partij, die de meerderheden en de eer-
ste-ministers stelt zowel in de Vlaamse als in de centrale regering. 

Lijnrecht tegenover het verzuim van Vlaanderens (nog altijd) grootste 
partij staat de vastberadenheid van Wallonië's grootste partij. Op haar 
recent kongres heeft de PS onverholen getuigd van haar ambitie, het 
Waals beleid exclusief voor zich op te eisen en het te gebruiken voor de 
verwezenlijking van het Waals zelfbeschikkingsrecht. 

De glimmer van Flanders' Technology mag niet doen vergeten dat de 
werkelijkheid anders is dan het blufferige dilemma van een ego
tripper. De werkelijkheid blijft dat wanneer we Geens kiezen, we er 
Maystadt bijkrijgen. Aan huis geleverd tegen terugbetaling. Op onze 
kosten! 

(tvo) 
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Geen „Hoger, lager" 

BRT ter diskussie 
Vorige week donderdag werd tv-kijkend Vlaande

ren beroofd van zijn wekelijks avondje in gezelschap 
van Pam, JR en Walter Capiau. Ook op de radio 
weerklonken urenlang de begintonen van „Dan zal de 
beiaard spelen...". 

Staking in het omroepgebouw. 

DE BRT krijgt te weinig poen 
Dit kan niemand looche
nen Nog geen 60 % van 

de opbrengst van het kijk- en 
luistergeld dat door de Vlamingen 
betaald wordt, gaat naar de open
bare omroep In vergelijking met 
de ons omringende landen is de 
dotatie die de omroep knjgt bela
chelijk klem 

WIJ hebben ons steeds verzet 
tegen deze afbraakpolitiek, die 
trouwens wonderwel past in het li
berale opzet om de BRT te nek
ken Het IS nogal evident dat het 
geven van steeds minder midde
len nefaste gevolgen heeft voor 
de waarde en de inhoud van de 
programmalle Het eindeloos her
uitzenden van vroegere program
ma's IS onvermijdelijk Maar het 
gebrek aan middelen kan geen 
ekskuus zijn voor alle fouten en te
korten van de BRT 

WIJ zijn voorstanders van de 
openbare omroep Of toch min
stens van het principe Zelfs na 
het doorbreken van het monopolie 
— wat eij^nlijknu reeds een feit is 

— zal er nog altijd plaats zijn voor 
en nood aan een openbare om
roep, als steeds dringender kor-
rektief op de commercializering en 
de schaalvergroting Nu al is het 
zo dat de BRT een waarborg is 
voor het brengen van kwalitatief 
hoogstaande programma's, alhoe-
A/el deze met onmiddellijk de 
smaak van het grote publiek ge
meten 

Librado 
Dit neemt met weg dat een deel 

van de kntiek op de openbare 
Dmroep gerechtvaardigd is Ieder
een zal zich — soms terecht — 
reeds geërgerd hebben aan „dui
ding" in een richting, aan het ge-
orek aan volledigheid of aan het 

negeren van de noodzakelijke 
zelfkntiek Hieraan kan en moet 
verholpen worden Bijvoorbeeld 
door het verlenen van inspraak 
van kijkers en luisteraars, de instal
latie van een deontologische raad 
en kamer, de verfijning van het 
recht op antwoord en rechtzet
ting, het voldoende bezetten van 
de redaktie enz 

Het oprichten van konkurrentie-
le, commerciële omroepen zal im
mers hoegenaamd geen soelaas 
bieden voor de BRT-kwalen Het 
laag bij de grondse bedrog dat 
recent gepleegd werd door „Libra-
do" — en waarbij alle kijkers 
schaamteloos voor de gek wer
den gehouden — illustreert deze 
bewering 

De machtige vakbonden binnen 
de BRT hebben evenwel uiterst 
dwars gehandeld door het midde' 
van de staking te misbruiken te
gen de kijker, die geen schuld 
treft En dit uitgerekend op de 
populairste televisie-avond van de 
week De aanwezige kntiek op de 
omroep werd er alleen maar door 
aangedikt Dit kan toch met de 
bedoeling geweest zijn"? 

VU-betoging te Hasselt op 
zaterdag 27 april 

Datum vrijhouden! 
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... en W I J 
\N\l ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceren wij, naarge
lang ei" plaats beschikbaar is. Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven In te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

MAAK RECHT 
WAT KROM IS 

Ik meen mij te herinneren dat kardi
naal Danneels geweigerd heeft een 
intervieuw toe te staan aan de redaktie 
van „Wij", zogezegd omdat hij er 
meende goed aan te doen geen vraag
gesprekken toe te staan aan partij
politieke publikaties. 

Een redenering waar men, zij het 
met enige moeite, zich enigszins kon 
achter stellen. 

Deze week echter prijkt op de voor
pagina van het ACW-magazine „Volks
macht" een prachtige grote kleurenfo
to van diezelfde kardinaal Danneels en 
wordt een interview met deze hoogste 
kerkelijke gezagdrager in België aan
gekondigd op biz. 10-11. 

Bij mijn weten worden in de „Volks
macht" enkel en alleen de standpunten 
van de CVP breeduit geciteerd en 
verdedigd. Politieke propaganda voor 
slechts één partij en haar mandataris
sen maken van dit magazine werkelijk 
een kwasi-partijblad. 

Voor de toekenning van dit inter
view gelden waarschijnlijk weer ande
re princiepen. Wij zijn het reeds ge
woon in België dat het meest kromme 
met gezwind gemak recht gepraat 
word t 

J.M., Peer 

GRENSPAAL VAN DE 
DOOD 

In het door-de-weekse artikel „De 
grenspaal van de dood" in „Wij" van 
17 feb. II. heb ik 2 storende fouten 
ontdekt. 

Grenspaal 131 is zeker fou t het 
moet grenspaal BP 151 zijn. 

Een der verloofden. Marie Solheid 
was dienster bij „Niezette" te „sur 
Haloup" (of Halloux) en niet Hollaux 

Bronnen: „Guide du Plateau des 
Hautes Fagnes" Edition des amis de la 
Fagne. Verviers, 1977. 

„La Baraque Michel et La Haute-
Ardenne" door Albert Bonjean. Ver
viers, 1938 - 4e editie. 

G.D., Oostduinkerke. 

PEDALEN KWIJT? 

Heeft het vooruitzicht op een even
tuele regeringsdeelname de VU de 
pedalen doen verliezen? Na jarenlang 
konsekwent de installatie van kruisra
ketten afgewezen te hebben maakt 
één verklaring de VU terzake volledig 
ongeloofwaardig. Om de NAVO-bond-
genoten met te ontstemmen zouden 
de reeds voor de verkiezingen in Flo-
rennes geplaatste raketten naderhand 
niet mogen ontmanteld worden. Deze 

ook door Tindemans gehanteerde re
denering houdt een aansporing in voor 
dit kabinet om zo vlug mogelijk te 
plaatsen zodat er na december '85 
geen weg terug meer zou zijn. Met 
zulk een stelling vraagt men er ge
woon om later voor een zelf-bedongen 
voldongen feit geplaatst te worden. 
Speelt het argument van de sociologi
sche meerderheid in Vlaanderen, die 
door Martens en Tindemans in Wash
ington miskend werd, niet meer zodra 
de raketten geïnstalleerd zijn? 

Het moet dus zijn dat deelname aan 
een al dan met nationale regering voor 
de VU tot de mogelijkheden behoort 
Om wat te bereiken? Het is immers 
een illuzie te geloven dat de traditione
le partijen op dit moment mentaal de 
antennes gericht houden op een nieu
we en verdergaande staatshervor
ming. Toch acht de VU het blijkbaar 
opportuun zich daartoe nu beschik
baar te stellen en nog wel door het ra-
kettenstandpunt gevoelig af te zwak
ken. Sommigen zullen daarin een be
vestiging zien dat de VU een one-issue 
partij is die van raketten geen breek
punt maakt en zich daarnaast graag in 
het establishment nestelt Enkel het 
voorzitterschap van de Vlaamse rege
ring of het naar Skandinavisch model 
gedogen van een nationaal minder
heidskabinet dat werk maakt van de 
staatshervorming is aanvaardbaar, 

I maar dan niet afgedwongen op de 

aftandse nationale canapé in ruil voor 
raketten. De VU moet zich inzake 
staatshervorming als een beleidspartij 
profileren maar niet ten koste van de 
vredeswil van honderdduizenden Vla
mingen. Het nsiko is groot dat vele Vla
mingen een nieuwe paragraaf bij art. 
59 bis van de Grondwet maar matig 
zullen appreciëren in het licht van 16 of 
48 nieuwe kerntuigen. 

Hopelijk wordt de VU voor deze 
miskleun alsnog teruggefloten door 
een alerte basis. 

J.L, Zoersel 

JALTA, 40 JAAR LATER 

Naar aanleiding van het artikel „Jalta, 
40 jaar later" in „Wij" van 7 februari 
moet ik me maar weer eens ergeren 
aan de verkeerde beoordeling van 
twee volkeren, wier onverantwoorde
lijke leiders het Duitse Rijk bovenmatig 
provoceerden en die de oorlogssto
kers in het geallieerde kamp de voor
wendsels in de hand speelden om hun 
anti-Duitse kruistocht te prediken en 
nadien met nooit geziene barbaarse 
hardheid uit te voeren. De Poolse 
militaire diktatuur pakte de Duitstalige 
bevolking van de binnengereven Prui
sische provincies hard aan en bazuin
de impenalistische verzuchtingen uit 
die zelfs verder reikten dan de huidige, 
onrechtvaardige Oder-Neisse-grens. 
De Tsjechische demokraten hadden 
van bij de oprichting van hun kunstma
tige staat hun talrijke minderheden zo 
slecht behandeld, dat in '39 alleen nog 
het Derde Rijk bij machte was dit 
wespennest — met berustende in
stemming van de andere Westeurope-
se grootmachten — te pacificeren. Het 
klinkt natuurlijk beter als je zegt dat het 
onder de nazi-laars werd vertrapt! 

Waar Oosterhuys in het bedoelde 
artikel ten onrechte over zwijgt, dat 
zijn de grootste slachtoffers van heel 
dit tragische gebeuren: de Duitse „Hei-
matvertriebenen". Door vlucht uitdrij
ving en deportatie werden van 1943 
tot '50 nagenoeg 18 miljoen Duitse 
mensen getroffen. Meer dan 2 miljoen 
daarvan bereikten de Duitse reststa-
ten niet Over de afschuwelijke om
standigheden, waarin dit drama zich 
afspeelde, is een uitgebreide doku-
mentatie beschikbaar. De geestelijke 
vader van deze „Endlösung" voor de 
Duitsers van Oost-, Zuidoost- en Oost-
Centraal-Europa: Edward Benesch, 
tsjechisch demokraat Uitvoerders: het 
rode leger en de kommunistische en 
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nationalistische milities in de door de 
USSR bezette gebieden. Medeplichti
gen: de westerse geallieerden, die 
toch beweerden niet tegen het Duitse 
volk te vechten, doch dit alleen maar 
van de fascistische diktatuur te willen 
bevrijden! 

Dat de machthebbers in het Derde 
Rijk, bruine en anderen, een deel van 
de verantwoordelijkheid droegen voor 
de ontaarding van heel het Europese 
gebeuren tot een afschuwelijke broe
dermoord, met als slotakkoord de uit
verkoop van elke ware Europese soe
vereiniteit is duidelijk, maar ik dacht 
dat de overwinnaars — de echte en de 
eigenlijk „verslagen overwinnaars" — 
dat al ten overvloede hadden wereld
kundig gemaakt 

(Ingekort) 

J.F., Borgerhout 
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Schiltz en 

werklozen 

Hugo Schiltz... 
VU-gemeenschapsminister 

Hugo Schiltz schreef deze week 
een opmerkelijke brief aan de 
voorzitter van de katolieke jeugd-
raad Hiermee wou Schiltz reage
ren op persberichten, waaruit blijkt 
dat de katolieke jeugdraad een 
aktieprogramma klaarheeft inzake 
de jeugdwerkloosheid Uiteraard 
juicht Schiltz dergelijke initiatieven 
toe, evenwel met zonder enkele 

en twee verderstrekkende ont
werpen werden afgewezen Ho
pelijk voorlopig U zal aannemen 
dat de insinuatie als zou u enkel 
belangstelling ondervonden heb
ben vanuit CVP-middens mij in die 
omstandigheden bevreemdend 
voorkomt Met heel wat meer re
den zou ik kunnen stellen dat ik, op 
beleidsvlak, integendeel eerder te
genwerking dan steun heb onder
vonden vanuit CVP-middens", 
schrijft Schiltz 

Tot slot herhaalt de VU-verant-
woordelijke dat het zijn oprechte 
wens is dat jonge werklozen ver
schoond mogen bijven van de zo 
typische Belgische zuilen-konkur-
rentie Schiltz is evenwel ter be
schikking van de katolieke jeugd
raad, indien dit kan bijdragen tot 
het zoeken naar oplossingen voor 
het probleem van de jeugdwerk
loosheid 

Het ACW neemt als organizatie met deel aan de anti-raketten-betoging 
van 17 maart Omdat de besluitvorming met demokratisch is verlopen, 
beweert Dhave Wat dan te denken van Pax Christi, de vrouwelijke reli
gieuzen, de KAJ, e a die wel zullen opstappen Werden zij gehoord door 
de ACW-top7 En dreigen ook zij nu uit het ACW te worden gestoten, 

omdat ZIJ dissidenten" zijn'^ 

fundamentele bedenkingen te ui
ten 

Ten eerste vraagt Schiltz zich 
terecht af of het wenselijk is het 
cruciale probleem van de werk-
loosheidsbegeleiding eens te 
meer te benaderen vanuit de zui-
lenstrukturen ,Moeten nu ook 
weer de werklozen opgesplitst en 
opgevangen worden in een kriste-
lijke struktuur een socialistische, 
enz 7" vraagt de Vlaamsnationale 
minister 

Voorts verbaast het Schiltz dat 
dit projekt werd opgezet zonder 
kennis van de beleidsmaatregelen 
die hij — overigens met heel wat 
moeite — heeft kunnen laten aan
vaarden Op vandaag werkt de 
interuniversitaire onderzoeks
groep en de stuurgroep ,werk-
loosheidsbegeleiding' van de 
Vlaamse Regering aan een be
leidsbenadering Het IS onbegrijpe
lijk dat men nu toch opnieuw aan
stuurt op versnippenng 

DEZE 
\NEEK DITigL 

Deze week zal vol oude 
tradities Op heel wat plaatsen in 
de wereld stroomden de 
/nensen samen om zich uit te 
leven Het gezag werd er voor 
enkele uren of dagen 
overgedragen aan de 
Karnavalprinsen Sommige 
steden genieten een uitgebreide 
faam Als student trokken we 
naar Eupen Alleen de rijkere 
klubs konden zich Keulen 
veroorloven Maar je moet het 
zover met zoeken Ook in ons 
Nederlands kultuurgebied wordt 
de zotskap opgezet Aalst spant 
zeker de kroon Zichem viert 
bescheiden, maar met te 
versmaden In Maastricht zijn de 
feestneuzen met te tellen De 
karnavalgroepen njzen de 
jongste tijd in steeds meer 
Vlaamse gemeenten uit de 
grond Het heil van de Pnnsen 
en hun hofhouding groeit aan Ik 
zou ze met graag allemaal eten 
geven Vooral het geestrijk nat 
vloeit met hektoliters Gouden 
dagen voor de brouwers 
Spnngen, dansen, zingen en 
potjes klinken De vreugde 
werkt aanstekelijk Wie erbij is, 
doet mee Uitbundig, losgelaten 
De zorgen van morgen 
vergeten 't Moest maar zo goed 
met zijn Olei 

Na de verloren maandag en de 
vette dinsdag met hun 
worstebroodjes komt de 

Aswoensdag De knstelijke leer 
verstond steeds de kunst zich 
aan te passen aan de wereldlijke 
gewoonten De innerlijke ernst 
volgt op de vleselijke 
genoegens De uitspattingen 
luiden de Vasten in Als 
kinderen kregen we een 
merkteken op ons voorhoofd 
het assekruis Het uiterlijk bewijs 
dat de mens van stof is 
gemaakt en tot as zal 
wederkeren Van deze traditie is 
echter met veel meer 
overgebleven Is er misschien 
nog weinig getuigenis'' 
Het valt me op dat het politiek 
gebeuren heel wat gelijkenis 
vertoont met deze gedragingen 
Ik heb het met over de 
werkelijke zorg voor de 
gemeenschap Ik bedoel heus 
met het beleid en de visie, dte 
op de toekomst zijn gericht en 
echt rekening willen houden met 
de noden van het volk Er is in 
mijn ogen geen edeler taak 
Daarmee valt met te spotten Ik 
denk echter aan de manier 
waarop de politieke job vaak 
wordt uitgeoefend Het uiterlijk 
schijnvertoon van lachend 
pollekens geven op het podium 
spnngen en applaus uitlokken, 
de hemel op aarde beloven 
Deze politieke bedoening doet 
karnavalesk aan De zotskap en 
het masker ontbreken er met 
Och, het hoort er wellicht 

...en katolieke 
jeugd 

Vooral de bewering van de ka
tolieke jeugdraad dat er geen res
pons van VU-politici op hun voor
stel IS gekomen, schoot bij Schiltz 
in het verkeerde keelgat Het was 
inderdaad Hugo Schiltz die het 
hele probleem van de werkloos-
heidsbegeleiding als eerste in de 
Vlaamse regering heeft behartigd 
Uitgerekend de CVP lag steevast 
dwars bij de uitvoering van Schiltz' 
voorstellen Twee van zijn sugge
sties werden nu eindelijk aanvaard 

Leeuwevlag 
in Duitsland 

Tot 1976 was het toegelaten om 
aan Belgisch kazernes in Duits
land op sommige dagen de vlag 
van de volksgemeenschap te hij
sen Reeds jaren voert het 
„Vlaams Aktiekomitee Duitsland" 
akties opdat onze leeuwevlag 
toch weer zou mogen wapperen 
aan de kazernes in Duitsland 

Vorig jaar antwoordde defen
sieminister Vreven dat dit met kan 
toegestaan worden „daar deze ge
meenschap geen volkenrechtelij
ke erkenning geniet" Het Bundes-
presidialambt te Bonn heeft on
langs echter gesteld dat de be-
vlagging van Belgische gebouwen 
een louter intern-Belgische aange
legenheid IS Dit IS een nieuw 
gegeven 

Daarom richtte het „Overleg-
centrum van Vlaamse Verenigin
gen" ( O W ) een open brief aan de 
minister van Landsverdediging, 
waann hem gevraagd wordt Ofj-
nieuw de regeling die voor 1976 
van kracht was toe te laten Zodat 
op feestdagen de gebouwen kun
nen bevlagd worden met het vaan
del van de kultuurgemeenschap. 

net zoals dit voor officiële gebou
wen in België geldt 

Deze erkenning is trouwens 
met louter symbolisch Het kan 
immers verstrekkende gevolgen 
hebben inzake tewerkstelling en 
personeelsbeleid, evenals op so
ciaal kultureel en financieel vlak 
Zeker voor de centrale dienst 
voor sociale en kulturele aktivitei-
ten, een van de laatste unitaire 
orgamzaties in de Sektor der Bel
gische Stnjdkrachten in Duitsland 

Zwicht 
j^JH Danneels? 

Feest van 
de haat 

Het feest van de haat, zoals dit 
na de Bevrijding in onze gewes
ten losbarstte, blijft voor een aan
tal mensen voortduren Mateloos, 
eindeloos Bijna een halve eeuw 

na de feiten verkiezen sommigen 
nog steeds de wrok boven de 
verzoening, de repressie boven 
de vrede Onbegrijpelijk Onthut
send 

Het „Nationaal sekretanaat van 
het onafhankelijkheidsfront" 
schreef een brief aan de pauselij
ke vertegenwoordiger in ons land 
en aan kardinaal Danneels Daar
in wordt gevraagd dat het „be
zoek van ZH de Paus met zou 
onteerd worden door oproepen 
voor amnestie' De hele brief 
staat bol van onverdraagzaamhe-
den en leugens De toon van het 
schrijven houdt men voor onmo
gelijk Het IS trouwens „opmerke
lijk" dat de belangrijkste krant van 
het land die het AVV-VVK-em-
bleem in haar hoofding voert 
zoveel aandacht besteeedt aan 
dit monument van agressie 

We kijken met spanning uit hoe 
de kardinaal hierop zal reageren 
Zal de Belgische bisschoppen
raad moedig haar verantwoorde
lijkheid nemen en ondubbelzinnig 
pleiten voor amnestie Of zal deze 
kerkelijke overheid terugdeinzen 
voor de dreiging van mensen die 
het woord „kristen" misbruiken 
Een van de hoogste knstelijke 
geboden heet immers de liefde 
en de vergevingsgezindheid te 
zijn Hoe zal men de paus „voor
lichten" over deze kwestie"? Ant
woord in mei 

allemaal bij De politiek is 
trouwens bij uitstek een 
menselijke gebeurtenis Ook de 
Vlaams-nationale politikasters 
lopen wel eens met een 
feestneus rond Ook zij blijven 
mensen 

En toch beweer ik dat er 
alleszins in het Vlaams-nationale 
kamp heel wat meer steekt 
achter de oppervlakkige schijn 
W I J zijn geen karriere-zoekers 
De meesten van ons zouden 
met in het poitiek bednjf staan, 
zonder de diep dnjfveren van 
het Vlaams-nationalisme Ik vraag 
met dat we zouden rondlopen 
met een merkteken op het 
voorhoofd Wel durf ik 
verwachten dat een Vlaams-
nationale politieker, met of 
zonder openbaar mandaat, de 
eerlijke openheid behoudt van 
de militant Dat hij of zij de 
levende getuigenis zou zijn van 
ons rijk gedachtengoed We 
moeten er voortdurend van 
bewust zijn dat onze unieke 
opdracht haast een zending is 
On?e overtuiging moet bezielen 
en blijven motiveren Ook onder 
de feestneus 

Vic ANCIAUX 

PS: Anti-
Vlaams 

PS-Europarlementslid Ernest 
Glinne zat er verslagen bij Tijdens 
het kongres van zijn partij werd hij 
met eens meer verkozen tot lid 
van het bestuur Nogal laattijdig 
betaalt Glinne daarmee zijn verzet 
tegen de opname van bendeleider 
Happart in de PS-fraktie De 
Franstalige socialisten, o l v de 
koele en hautaine Spitaels, heb
ben daarmee een van hun meest 
intelligente en rechtlijnige politici 
afgeslacht 

Na het opvrijen van de Voeren-
se agitator droomt Spitaels er nu 
van een deel van het wegkwijnen
de FDF te kunnen binnenhalen 
Waardoor het imago van de PS 
als rabiaat anti-Vlaamse partij nog 
versterkt wordt 

Het IS meer dan bedenkelijk dat 
de frankofone socialisten om plat 
elektorale redenen alle vroegere 
princiepen verloochenen Dit kon
gres illustreerde trouwens ander
maal dat de PS staat te drummen 
om zo vlug mogelijk in een rege
ring te stappen, met om het even 
wie En voor wie daar nog aan twij
felde van de raketten maken de 
Franstalige socialisten hoege
naamd geen breekpunt Evenmin 
als hun Nederlandstalige kame
raad Willy Claes 

Glinne, 

gekraakt 
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Taal-
oneven
wicht... 

Enige tijd geleden verkondigde 
minister van Buitenlandse Betrek
kingen Tindemans dat hij dringend 
iets zou gaan doen aan het zg 
taalonevenwicht in de diplomatie 
Op basis van een betwist rapport 
van ene Molitor meende Tinde
mans te moeten konkluderen dat 
er te veel Vlamingen op deze 
diensten tewerkgesteld zijn. 

Het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel (VVO) 
schreef direkt na de jaarwende 
een brief aan de minister, waarbij 
enkele puntjes op de i worden 
gezet Zo betreurt het V V O dat 
Molitor verzuimd heeft Neder
landstalige diplomaten te horen bij 
zijn onderzoek Het zg tekort aan 
frankofonen is uitsluitend het ge
volg van een gebrek aan belang
stelling en aan onvoldoende scho
ling van de franstaligen. Ook geeft 
het V V O tainjke voorbeelden over 
hoe Vlamingen telkens miskend 
werden en worden in verschillen
de officiële Belgische diensten. 

...en 
Vandezande 

Hierover werd Tindemans trou
wens aan de tand gevoeld door 
VU-senator Rob Vandezande. 
Deze nationalist vond het eigen
aardig dat er onmiddellijk een 
grootschepps onderzoek opgezet 
wordt wan.ieer een dertigtal fran
kofonen in het gedrang dreigen te 
raken. Sinds jaar en dag vragen de 
Vlamingen dat het veel grotere 
onevenwicht bij de kooperanten in 
de diensten voor ontwikkelings

samenwerking zou weggewerkt 
worden Maar hieraan wordt geen 
onderzoek gewijd, laat staan ge
volg gegeven 

Tindemans antwoordde daarop 
dat het moeilijk was hierop de 
taalwet toe te passen Maar Van
dezande, zoals steeds bij de pin
ken, verwees Tindemans naar het 
advies van de Raad van State 
over het Koninklijk Besluit op de 
kooperatie Daarin wordt gezegd 
dat dit KB er rekening moet mee 
houden dat het taalevenwicht wel 
degelijk verzekerd wordt, ook in 
de kooperatiediensten Tindemans 
keek aangeslagen voor zich uit.. 

Of het oude verhaal van de 
twee maten en twee gewichten. 

Librado -
bedrog... 

De voorstanders van het „door
breken van het BRT-monopolie" 
hebben vorige week een fraai 
staaltje gekregen van hoe het er 
zal uitzien nadien. De Liberale Ra
dio- en TV-omroep, Librado, heeft 
eind januan heel televisiekijkend 
Vlaanderen op een ongeziene wij
ze voor aap gezet 

Het weekblad „Humo" is erin 
geslaagd het blauwe bedrog te 
onthullen. Op dinsdagavond 29 ja
nuari was Librado op antenne. 
Hoofdbrok van deze uitzending 
betrof een vraaggesprek met 
PVV-voorzitter Verhofstadt De 
kijkers konden, zogezegd, recht
streeks hun vragen aan de liberale 
voorman doorbellen. Hiertoe zat 
een hele ploeg telefonisten klaar 
en ene Rita van Neygen bundelde 
de opmerkingen, om ze dan boud-
weg aan Verhofstadt voor te leg
gen. 

Een achteloze kijker kon slechts 
bewondering opbrengen voor de 

Naar verluidt zou de „Operatie Overleven" van de BRT ruim 160 miljoen frank bijeengebracht hebben, 
alhoewel het exacte cijfer pas volgende week bekend zal zijn Ook dit weekblad verleende zijn medewerking 
aan dit bemoedigend initiatief 

Vergelijkingen met de ons omringende landen lopen mank, o.m. omdat daarbij géén rekening wordt 
gehouden met het geld dat voorheen reeds door diverse organizaties was ingezameld. 

We hopen nu maar dat het daarbij met blijft of dat men zou gaan denken dat alles nu is opgelost Want het 
ergste moet nog komen... (foto upi) 

ongelooflijk vlotte en ongedwon
gen wijze waarop Verhofstadt 
deze vragen beantwoordde. Even
tjes zou men kunnen vermoeden 
dat men vooraf afgesproken had 
dat bepaalde tema's niet aan bod 
mochten komen... 

...van laagste 
niveau 

Maar Humo" kon de hand 

Zo niet, Miet 
M ET vieren plus de mo

derator waren ze ver
leden zondag aan de 

„Konfrontatie'-tafel geschaard 
voor een debat over de nieuwe 
armoede. Wij zaten oog in oog 
met hen: zij opgesloten binnen 
de rechthoek van het tv-
schermpje, wijzelf achter ons 
(laat) zondagochtendeitje. Miet 
Smet voor de CVP, Pol Van 
Grembergen voor mijn bloedei
gen kleuren, Hancké voor de SP 
en de liberaal ben ik alweer ver
geten. Liberalen hebben van de 
nieuwe armoede overigens geen 
kaas gegeten, als we ons zo 
onlogisch mogen uitdrukken. 

„Ik zal het maar één keer zeg
gen", verklaarde Miei Smet Haar 
vanzelf al smalle lippen vormden 
een streepje. „Ik zal het maar één 
keer zeggen en dan herhaal ik 
het niet meer". 

De met zoveel nadruk aange
kondigde verklaring geleek op 
een duiveëi van Columbus, ge
legd in de dakgoot van het ge
kende pand aan de Tweekerken-
straat 

„Ja," zegde Miet Smet, „er is 
nieuwe armoede. Èn daarvoor 
zijn wij allemaal hier aan deze ta
fel verantwoordelijk, wij alle 
vier". Ze bekeek achtereenvol
gens en bestraffend de socialist 
Hancké, de nationalist Van 
Grembergen en de liberaal wiens 
naam wij vergeten zijn. Daarop 

sloeg zij even de ogen neer. 
Misschien wel om in eigen boe
zem te kijken. Deze introspektie 
duurde nauwelijks een halve se-
konde. En reeds vervolgde zij 
haar uiteenzetting. 

De teorie die zij, naar zij zegde, 
maar één keer zou uiteenzetten, 
was eenvoudig en bevattelijk. De 
krisis was begonnen reeds in de 
eerste helft van de jaren zeven
tig. En sindsdien hadden alle aan 
de „Konfrontatie"-tafel vertegen
woordigde partijen — haar blik 
gleed schuin maar nadrukkelijk 
naar Pol van Grembergen — in 
de een of andere regering geze
ten. Voor het verleden was er dus 
een kollektieve en gedeelde 
schuld. Wat de toekomst betreft 
echter, zo stelde Miet Smet, 
heeft alleen de CVP oplossingen 
en remedies zowel voor de nieu

we armoede als voor tal van 
andere kwalen. 

Daar zat ze dan, de smalle 
vertegenwoordigster van een 
partij die sinds veertig jaar, op 
een aantal maanden na, onafge
broken aan de vleespotten zit 
Een partij die een vast abonne
ment heeft genomen op het eer-
ste-ministerschap, sinds wel
haast onheuglijke tijden. Een par
tij die de politieke machine is van 
een onmetelijk machtsimperium 
waarin de zon vrijwel nooit onder 
gaat: de boerenbond- en midden
stands- en vakbondsleenschap-
pen, de burchten van Caritas en 
de Guimardstraat Een partij wier 
karper- en kattesprongen dag 
aan dag goedgepraat, verklaard 
en verheerlijkt worden in een 
waaier van dagbladen die recht-
gehouden worden met geld uit de 
staatsruif Een partij die de kom
missie-Dekens heeft uitgevon
den om het staatsapparaat en 
ommelanden te bevolken met het 
hoogst mogelijke aantal kliënten. 
Een partij die een stel van haar 
Groten heeft moeten laten ver
dwijnen naar het schemerduister 
van de knoeiers, de oplichters 
van de staatskas. 

Ze zou het maar één keer 
zeggen, zegde ze, en het daarna 
niet meer herhalen. 

Best zo. Want zelfs de mikro 
voor haar bleke neus dreigde 
van verbazing omver te vallen. 

leggen op een bundeltje papieren, 
waaruit blijkt dat het hele opzet 
één doorgestoken kaart was. De 
zg. rechtstreekse telefonische vra
gen waren nep. Alles werd voor
dien uitgekiend en uitgeschreven, 
met de tijdsbepalingen erbij. De 
zg. kijkersvragen lagen al dagen 
vooraf vast! Woordelijk, letterlijk. 

Hierbij dringen zich een hele 
reeks vragen op. Vooraf is er 
natuurlijk de onthutsende vaststel
ling dat de PVV schaamteloos de 
kijkers bedriegt. Verhofstadt en 
de zijnen aarzelen dus met om op 
leugenachtige wijze van de hun 
toegemeten zendtijd misbruik te 
maken En wat te denken van de 
BRT-medewerker, Mare Van 
Poucke, die deze platte komedie 
meespeelt? Wat zal men doen om 
zich te verontschuldigen bij de 
mensen die écht getelefoneerd 
hebben, en dus in het ootje wer
den genomen? Welke tuchtmaat
regelen kan en zal men hiertegen 
nemen? Hoe vaak heeft men deze 
taktiek al toegepast? 

Iedereen die in de toekomst 
Librado bekijkt of andere PVV-
propaganda ontvangt houdt er 
dus rekening mee dat dit puur 
bedrog is. Van eerlijkheid en fat
soen hebben de liberale leiders 
schijnbaar nooit gehoord. Walge
lijk! 

kant van de trein behangen met 
grote spandoeken, w.o. één met 
„NMBS = ontspoorde spoorwe
gen". Drie treinen werden met 
kettingen aan de stootblokken 
vastgemaakt Inderhaast toege
sneld spoorpersoneel kon na twin
tig minuten de kettingen verwijde
ren. Er deden zich geen incidenten 
voor Geen enkele Taker werd 
opgepakt 

TAK-trein 
Zaterdag namen een 25-tal 

TAK-leden de stoptrein Berchem-
Antwerpen. Tijdens de korte trein
rit hebben deze Takers de hele 
trein volgeplakt met opschriften 
zoals „federale opsplitsing NMBS" 
en kregen de reizigers een pam
flet toegestopt met uitleg over de 
doelstelling van de aktie 

TAK klaagt de miskenning van 
de Vlaamse belangen bij de spoor
wegen aan Vooral het feit dat 
Antwerpen nog steeds niet be
schikt over een aangepaste werk
plaats voor het herstellen van lo-
komotieven wekt ergernis. Van
daag worden immers 70 % van de 
herstellingen in Wallonië uitge
voerd Een federale opsplitsing 
van de nationale spoorwegen 
dnngt zich op 

Toen de TAK-trein in Antwer
pen arriveerde werd de buiten-

Vlaams 
kasteel 
in Voeren! 

Vorige vrijdag was de koget 
door de kerk. Na twee Jaar be
hoedzaam onderhandelen is de 
Vlaamse regering erin geslaagd 
het prachtige kasteel „De Hoof 
in Teuven (deelgemeente van 
Voeren) aan te kopen. 

Niemand zal ontkennen dat 
VU-mlnlster Hugo Schiltz. en 
zijn kabinetsmedewerkers 
Adang en Stappaerts, de stu
wende krachten waren achter 
deze belangrijke beslissing. 
Alle lof dus voor hun sukses-
volle onderneming. Want één en 
ander is niet van een leien dakje 
gelopen. Zo heeft men bij de 
aankoop moeten werken met 
een „stroman", omdat de huidi
ge eigenares helemaal niet hap
pig was haar bezit te verkopen 
aan de Vlaamse Gemeenschap. 

Met dit kasteel krijgen de 
Vlamingen in Voeren iets waar 
zij reeds lang om vragen: een 
toeristisch steunpunt met allu
re. Teuven ligt immers vlakbij de 
Nederlandse grens, waar het 
toerisme volledig is uitge
bouwd. Met dit kasteel hoopt 
men dat het Vlaamse toerisme 
de sterkste troef van de enig 
mooie Voerstreek, een sterke 
ondersteuning zal krijgen. 

De beloftes van VU-gemeen-
schapsminister Schiltz - vóór 
twee jaar gedaan tijdens zijn 
bezoek aan Voeren - blijken 
dus niet ijdel. Stilaan maar ze
ker worden deze werkelijkheid! 
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DIRV-revolutie, tweede etappe 

Ook de schijnwerper op 
de „job-killers" zetten 

Volgende maandag worden in het Gentse Kongrescentrum de deuren geopend 
voor de tweede FTl-technologiebeurs. De internationale interesse voor de tweede 
editie van „Flanders' Technology International" is zo mogelijk nog groter dan twee 
jaren geleden. Ondanks de aanhoudende kritiek en vooral de triestbeperkte 
middelen blijft de Vlaamse regering het ernstig menen met haar gelanceerde „Der
de Industriële Revolutie in Vlaanderen", de zogenaamde DIRV. 

R UIMTE voor de mens is eén 
van de belangrijkste 
beurstema's van FTI Het 

betekent vanzelfsprekend dat bie-
zondere aandacht zal besteed 
worden aan de technologische 
ontwikkelingen als gevolg van de 
ruimtevaart-programma's Mét 
ook de bijhorende revolutionaire 
inbreng in tal van maatschappelij
ke domeinen Zoals bij voorbeeld 
de ultramoderne medische appa
ratuur 

Maar die ruimte voor de mens 
betekent — of zou moeten bete
kenen — dat bij de technologi
sche revolutie die zich momenteel 
voltrekt, de mens niet als een 
toevallige idiote faktor in het gege-
venbestand van de computer-
maatschappij wordt genoteerd 

Konkreet ook tijdens en na de 
DIRV-reolutie moet in Vlaanderen 
arbeid nog een recht blijven Niet 
alleen arbeid, maar ook nog zinvol
le arbeid 

Drie domeinen 
Wat dit betreft geloven de pro

motoren van FTI rotsvast in de 
deugddoende resultaten — zij het 
evenwel op middellange termijn 
— van de opgedreven ontwikke
ling van spitstechnologie 

Nu veel traditionele ekonomi-
sche sektoren, vooral door de 
ontwikkeling in de zogeheten Der
de Wereld, in onze gewesten hun 
konkurrentiekracht zienderogen 
aan het verliezen zijn is het gera
den nieuwe troeven te bemachti
gen en passend uit te spelen 

Dat heet dan in DIRV-termen 
ontwikkeling van de spitstechnolo
gie 

Meer konkreet wordt daarbij 
gedacht aan mikro-elektronika, 
biotechnologie en nieuwe materia
len Meer gedetailleerd wil men de 
technologische innovatie bevorde
ren in de sektor van de telematika 
(telefonie, transmissie ), burotika 
(banksystemen, tekstverwer
king ) robotika, lucht- en ruimte
vaart, de zogeheten agro-industrie 
(voedingstechnologie, landbouw-
automatizering), de medische 
technologie, de engineering (mijn-
technologie, technologie voor 
transport en havenbednjvigheid 
en zelfs de alternatieve energie 
(biogas, zon- en windenergie) 

zijden bekijken van hét staaltje 
technologisch vernuft de robot 

Robotizenng is op gebied van 
tewerkstelling een drastischer in
greep dan automatizering Niet 
steeds ten onrechte werd de ro
bot verguisd als een „job-killer", 
een vernietiger van arbeidsplaat
sen En zo zijn er tientallen sociale 

STI 
Allemaal innovatie-projekten 

ten behoeve van de mens Maar, 
hoe zit het daarbij met de sociale 
bekommernis bij het ontwikkelen 
en invoeren van de nieuwe tech
nologieën waarmee men momen
teel zo hoog oploopt"? 

Ook in Vlaanderen rukken de robots gestaag op Het werd dan ook de hoogste tijd dat, via de Stichting 
Technologie Vlaanderen, de maatschappelijke konsekwenties van het invoeren van nieuwe technologieën in

dringend bestudeerd worden 

Aanvankelijk is er op dit vlak 
weinig gepresteerd, behalve het 
herhalen van sussende verklarin
gen 

Met als gevolg dat Vlaanderen 
aanzienlijke achterstand heeft op
gelopen op de andere landen van 
de Europese Gemeenschap wat 
betreft het onderzoek van de 
maatschappelijke gevolgen bij de 
invoenng van die nieuwe techno
logieën Op het gebied van werk
gelegenheid 

Werkomstandigheden Nodige 
bijscholing, herscholing en dies 
meer 

Door toedoen van de sociale 
partners, en dan vooral de syndi-
kale vertegenwoordigers in de 
Gewestelijke Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen, werd dan toch 
— ZIJ het dus hoegenaamd met te 
vroeg — een aanzet genomen 
voor het belichten van de sociale 
aspekten van de DIRV-revolutie 

Vorige week werd de Stichting 
Technologie Vlaanderen publieke
lijk voorgesteld 

Hoewel reeds principieel opge
richt in december '83 is het pas nu 
echt menens met doorgedreven 
onderzoek naar de sociale neven
werking van de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën in Vlaande
ren 

Schaduwzijden 
Zo bij voorbeeld zal men einde

lijk ook eens in detail de schaduw-

aspekten die dnngend aandacht 
verdienen 

Zoals ook de bijscholing en 
herscholing Maar waarbij het toch 

ook met langer kan opgaan dat in 
het basisonderwijs de DIRV-trein 
grandioos gemist wordt Schuch
tere opleidingspogingen op het 
gebied van computergebruik ten 
spijt 

De DIRV-revolutie in Vlaande
ren, waar men vooral publicitair zo 
hoog mee oploopt kan slechts 
behoorlijk lukken indien de maat
schappelijke konsekwenties tijdig 
voor ogen gezien en ondervangen 
worden 

De jonge Stichting Technologie 
Vlaanderen heeft van de GERV 
de opdracht gekregen weten
schappelijk onderzoek in die zin te 
presteren En ook de verzamelde 
wetenswaardigheden te publice
ren, zelfs in „gevulganzeerde" pu-
blikaties Ook het formuleren van 
beleidsadviezen behoort tot haar 
taak 

Tien onderzoeksprojekten 
staan op stapel of werden reeds 
aangevat 

Veertig miljoen kredieten voor 
dat onderzoek van de STI is met 
mets 

Bovendien is de kontrole op de 
aanwending van deze kredieten 
volkomen in handen van een 
Vlaams gezag Maar het geeft 
toch weer te denken dat ook dit 
aspekt van de DIRV-revolutie ui
termate beperkte geldmiddelen 
vertoont Zeker in vergelijking met 
de middelen waarover de Belgi
sche wetenschapsminister May-
stadt beschikt 

„Wat WIJ zelf doen, doen wij 
beter," herhaalt de voorzitter van 
de Vlaamse regenng Maar het 
wordt mettertijd een karnavaleske 
bedoening als blijkt dat men aan 
een nieuwe maatschappij aan het 
bouwen is zonder bijtijds te voor
zien in de broodnodige geldmidde
len 

Wat dat betreft moeten de 
DIRV-promotoren nog een stapel 
werk vernchten (hds) 

Schiltz: strengere 
waarborgeisen 
WOENSDAGMIDDAG 

heeft gemeenschaps
minister Hugo Schiltz 

aan de Vlaamse regering voorge
steld een drastische ekonomische 
en financiële maatregel te nemen 

HIJ pakte uit met het voorstel 
om de gewestwaarborgen, in het 
kader van de wetgeving op de 
ekonomische expansie, aanzienlijk 
te beperken 

De bedoeling is vanzelfspre
kend met de investeerders in 
Vlaanderen te beduvelen 

Wel gaat het erom allereerst 
voor de Vlaamse regering de bud-
getaire verbintenissen tot een ver
antwoord peil terug te brengen 
Een engagement van het Vlaamse 
gewest m de vorm van waarborg 

voor terugbetaling van leningen, 
moet konkreter op zijn draagwijd
te herkenbaar zijn wat betreft het 
risico voor de Vlaamse gemeen
schap ingeval het expansieprojekt 
op een sisser uitdraait 

Anderzijds is het meteen ook 
zo dat een strenger optreden bij 
het verlenen van een gewestwaar
borg de banken ertoe zal aanzet
ten de kredietaanvragen indnn-
gender te behandelen en te be
oordelen 

Zo wordt dus op drastische 
wijze bereikt dat een eind wordt 
gesteld aan het over de balk gooi
en van kredieten en het verlenen 
van waarborgen in het raam (en 
soms onder het mom) van ekono
mische expansie 

Dit initiatief van Schiltz staat in 
schril kontrast met de krediet- en 
waarborgpolitiek van de Belgische 
regeerders die er maar met mee 
ophouden, ook via waarborgstel
ling, enorme financiële middelen 
van de gemeenschap te vergooi
en 

En dan telkens weer ten behoe
ve van overwegend industriële 
potverteerders in Wallonië 

Geen studiedienst heeft tot nog 
toe nagetrokken hoeveel miljar
den de belastingbetaler in bij voor
beeld de vijf voorbije jaren ge
dwongen heeft vergooid, via waar
borgstelling door de staat aan 
industriële projekten die er op 
korte termijn slechts in slaagden 
de aangereikte kredieten in een 
diepe faillissementsput te gooien 
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Martens-van- vandaag 
loochent 
Martens-van-1980! 

Het klinkt eentonig maar het kan onvoldoende beklemtoond worden, hoe 
Martens-van-vandaag zich bijft inspannen om Martens-van-1980 op de helling te 
zetten. 

Vorige week nog werd het ontwerp betreffende de interkommunales gestemd, 
waarmede regering en meerderheid zich zonder blikken of blozen op het terrein 
van de Gemeenschappen begeven. De Croo van zijn kant mag ongestraft de 
beslissingen van het Overlegkomitee inzake toerisme naast zich blijven neerleg
gen, en aldus de overheveling van ambtenaren en de overdracht van bevoegdhe
den afremmen. 

Vernederingen en kapitulaties houden aan, maar bovenal dus geeft deze rege
ring blijk van een ontzettende kreativiteit om de al zo tengere autonomie van de 
Gemeenschappen te dwarsbomen 

KROONSTUK van het volks
bedrog en de Vlaamse 
benadeling blijft uiteraard 

Cockenll-Sambre Reeds in okto
ber 1984 vroeg Hugo Schiltz naar 
de budgettaire weerslag van de 
verbintenissen van de regering 
inzake de nationale sektoren en 
meer bepaald de staalsektor Mar
tens beloofde hem toen een geak-
tualizeerde berekening 

Vonge vjeek mocht het VU-
kamerlid zijn vraag herhalen Nu 
was het Eyskens die de belofte 
aanging, binnen enkele weken een 
inventaris te bezorgen Afwachten 
dus, maar ondertussen blijft het 
een feit dat de volksvertegen
woordiging het moet stellen zon
der inzicht van de stand van de 
openbare schuld en van de uitga
ven buiten de begroting 

Hoe gelijk? 
Tindemans zit op een eerder 

„klassiek" terrein De man heeft 
ontdekt dat de franstaligen 35 
diplomaten te weinig zouden tellen 
en loopt zich sedertdien de benen 

van onder het lijf om dat tergend 
onrecht te herstellen 

Frans Baert wil hem graag die 
moeite besparen Samen met Jef 
Valkeniers diende hij een voorstel 
in om een einde te maken aan de 
voorgeschreven strikte gelijkheid 
bij de agenten van buitenlandse 
diensten 

Momenteel kan met gelooch
end, dat er een tijdelijke afwijking 
van de strikte gelijkheid is ont
staan Oorzaken daarvan zijn de 
grote inhaalbeweging van de zes

tiger jaren met de zogenaamde 
Fayaf-boys en het gebrek aan 
Franstalige kandidaten met een 
kennis van de tweede taal 

Volgens beide indieners stuiten 
alle artificiële middelen om de si
tuaties te regulanzeren, op grote 
bezwaren diskriminaties van ne-
derlandstalige diplomaten, toch 
nog een tekort aan franstalige 
kandidaten, nieuwe scheeftrek
king in omgekeerde zin binnen 
een tiental jaren Bovendien is een 
volstrekte gelijkheid volkomen in 

tegenstrijd met de gelijkheid van 
alle Belgen voor de wet, vermits al
dus de nederlandstaligen minder 
kansen knjgen tot een carrière in 
de diplomatie 

Baert en Valkeniers brengen in 
hun voorstel de verhouding op 
601 h nederlandstaligen en 401 h 
franstaligen Wel staan zij een af
wijking van 101 h toe, precies om 
de onvermijdelijke tijdelijke afwij
kingen zowel in de ene als de 
andere zin een wettelijke grond
slag te verlenen 

Unitaire koffer 
Een van de ministers die uit

blinkt in neo-unitaire kreativiteit is 
zeker de PSC'er Maystadt Dat 
mag blijken uit zijn inhaalplan voor 
wetenschapsbeleid Franz Van-
steenkiste vatte het aldus samen 
„Het Maystadt-plan is strijdig met 
de wetten op de staatshervor
ming, belemmert een autonoom 
gewestelijk beleid op het vlak van 
het toegepast wetenschappelijk 
onderzoek en versluiert het heel 
belangrijk probleem van de regio-
nalizenng van de globale kredieten 
voor wetenschapsbeleid" 

Het bedrag van het inhaalplan 
- 1,8 miljard in 1985 - blijft 

Beschamend 
Vlaming te zijn... 

HET kleine Nederland ts het land 
geworden waar vooral de he 
dendaagse kunst in do tainjko 

musea haar gading vmdt. Spanje en 
Engeland weten evenzeer wat hen in 
deze kfisistijd te doen staat Zelfs IJs 
land laat zich niet onbetuigd 

In dat geweMige Europa kunnen al 
leen de Vlaamse kunstenaars met de 
f ol spelen die hen toekomt Hoe komt 
het bv dat onze expressionisten in de 
wereld de waardenng met kregen die 
hen toekwam? Wanneer bekwam En 
sor officiële erkenning? 

Mag ik mij alvragen waarom er noch 

in de jongste Dokumemta Kassei, noch 
in West Kunst te Keulen, noch in de 
toekomstige Biënnale van Pan|s éen 
enkele Vlaming te bespeuren valt? 

In het buitenland is het beschamend 
Vlaming te zi|n en te moeten ondervin 
den dat onze levende kunstenaars te 
kort worden gedaan Velen zullen mijn 
pessimisme met willen delen en verder 
handelen zoals zovelen doen in plaats 
van zichzelf aan een strenge kritiek te 
onderwerpen stikken in zetfopheme 
ting zelfvoldaanheid en zelfoverschat 
ting 

Raf Dectercq VUkamerbd 

F Vansteenkiste „Maystadt, uit
blinker in neo-unitaire kreativi
teit'. 

ingeschreven op de centrale be
groting De middelen zijn wel re
gionaal aanwendbaar, maar dus 
met geregionalizeerd Bovendien 
worden ze met rechtstreeks over
gemaakt aan de gewesten, wel 
onrechtstreeks langs het Fonds 
voor Onderzoek op Gewestelijk 
Initiatief In de grond verwerft de 
Vlaamse regering met meer dan 
een trekkingsrecht op de centrale 
regering, waarbij zij dan nog een 
derde met de eigen kange midde
len moet financieren Moet er aan 
toegevoegd, dat met het systeem 
van de trekkingsrechten het pnn-
ciep van de overheveling van mid
delen langs nstorno's wordt om
zeild i Luk Vanhorenbeek typeer
de het plan-Maystadt als „een uni
taire koffer waarvan de sleutel in 
handen blijft van de centrale rege
ring" 

De klok terug 
Tot zover deze voor Vlaande

ren weinig rooskleunge balans 
van de jongste dagen Vernederin
gen en kapitulaties aan de lopende 
band, maar bovenal de klok terug 
naar het unitarisme 

En of daar iets tegenover staaf? 
Vorige week diende de Kamer 
een wetsvoorstel van Joos So-
mers in overweging te nemen Een 
voorstel dat het wetboek van 
strafvordering wijzigt in die zin dat 
de sociale gevolgen van de re
pressie en de epuratie weggeno
men worden 

Nu is de inoverwegingneming 
over het algemeen een louter for
mele aangelegenheid, die slechts 
inhoudt dat de Kamer bereid is 
zich over het betrokken voorstel 
ten gronde te buigen Maar blijk
baar willen de franstaligen zich 
nog steeds met buigen over een 
initiatief dat ook maar iet of wat 
zweemt naar amnestie De Vlaam
se meederheid wist de inoverwe
gingneming uit de brand te slepen, 
maar over de behandeling ten 
gronde moet weinig hoop gekoes
terd worden 
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KIMER 
IMoch de Kamer, 
noch de iiiezer. 

Met het wetsvoorstel van Die-
rickx kwam de rakettenkwestie 
vorige week opnieuw ter sprake 
Doel van het voorstel is de inter
pretatie van een wet van april 
1962 „die de doortocht en het 
bedrijf toelaat van de troepen van 
de met België door het Noordat-
lantisch Verdrag verbonden lan
den" 

Daarbij is de kernvraag, of deze 
wet ook het plaatsen van nucleai
re wapens omvat en dus de be
voegdheid ter zake toekent aan 
de regenng 

Zowel de voorbereidende wer
ken van de wet als de Raad van 
State staven de stelling dat de 
regering niet over de juridische 
bevoegdheid beschikt om een be
slissing te treffen over de plaat
sing van kernwapens Voorzitter 
Vic Anciaux gooide het op een 
andere toer en deed een beroep 
op pnncipiele en deontologische 
argumenten „Men kan niet ont
kennen dat de plaatsing van kern-
raketten een te belangrijke aange
legenheid IS om ze aan de be
voegdheid van het parlement te 
onttrekken Indien men in eer en 
geweten een oordeel wil vellen, 
dan moet dat in alle klaarheid 
gebeuren over de grond van de 
zaak en dit in het parlement" 

Jundisch, deontologisch of prin
cipieel het maakte helemaal geen 
indruk op de meerderheid van 
PVV en CVP Het beslissingsrecht 
komt de regenng toe' 

De CVP-fraktie weigerde haar 
verantwoordelijkheid op te ne
men De VU-voorzitter hield dan 
een indringend pleidooi om zeker 

de kiezer te raadplegen Deze 
moet zich toch kunnen uitspreken 
over een dergelijke gewichtige 
aangelegenheid' 

Maar ook hierop kreeg hij geen 
bevredigend antwoord Hij be
klemtoonde dat zijn partij zich 
onverbiddelijk zal blijven verzetten 
tegen de plaatsing en ook nadien 
alle middelen zal aanwenden om 
zo mogelijk de raketten nog te 
verwijderen „Maar de verant
woordelijkheid ligt bij degenen die 
nu, zonder raadpleging van de 
kiezer noch van het parlement, tof 
de plaatsing willen overgaan" 

V Anciaux „De CVP ontloopt 
haar verantwoordelijkheid" 

SENAAT 
Peilingen, 
revisoraat 
interkommunale 

De senaat was vorige week 
kennelijk in een wetgevende bui 
Niet minder dan drie fundamentele 
ingrepen werden goedgekeurd 

Vooreerst het wetsontwerp be
treffende de interkommunales, dat 
na een maandenlang debat einde
lijk de eindmeet haalde De VU-
fraktie stemde tegen Bondig her
haalde Rob Vandezande de meest 
essentiële bezwaren „Overduide
lijk hebben wij aangetoond dat de 
staatshervorming van 1980 schro
melijk overtreden'^ wordt Via 
amendementen hebben wij dan 
gepoogd de interkommunales 
doorzichtiger, beter kontroleer-

PARLEMENfAIRE 

SROKKEIS 
^ R I E wetgevende initiatieven en 
^^ dne begrotingen vulden vonge 
week de agenda van de Hoge Verga
dering. De hardste kntiek op de land
bouwbegroting kwam zonder enige 
twijfel van Firmin Debusseré, die ze 
bestempelde als „waanzinnig, onrealis
tisch en surrealistisch" Hij verweet dat 
aan het gemeenschappelijk verdnet 
van de Euromarkt En het ergste is, al
dus de senator, dat men met het 
minste alternatief aan onze boeren 
kan, wil of durft voorleggen 

BIJ de begroting van Pensioenen 
beklemtoonde Paul Peeters het 

ongelooflijk konservatisme bij de uitbe
talingen „Wanneer zullen de gepensio
neerden hun pensioen eindelijk op een 
door hen aangewezen rekening bij een 
financiële instelling kunnen laten stor
ten?" 

TOT slot was er de begroting van de 
Rijkswacht Oswald Van Ooteg-

hem wees daarbij op de groteske 
kontradiktie die deze begroting ken
merkt toenemende opdrachten, en 
tegelijkertijd minder financiële midde
len en tekort aan personeel 

OOK de Kamer handelde een reeks 
begrotingen af Zo deze van de 

diensten van de eerste minister De 

kredieten voor Wetenschapsbeleid 
werden besproken door Luk Vanho-
renbeek en Franz Vansteenkiste. 

EEN meer algemene kntische bena-
denng bracht André De Beul. Hij 

peilde naar de verwachtingen inzake 
het Studiecentrum voor de Hervor
ming van de Staat en uitte bedenkin
gen bij de werking van Inbel, het Hoog 
Komitee van Toezicht en het projekt-
Bistel Bovenal verweet hii de regering 
een alomvattende unitanstische ob-
struktie 

D E begroting van Ekonomische Za
ken was uiteraard een kolfje 

naar de hand van Willy Desaeyere 
Lange tijd stond hij stil bij de steenko-
lenproblematiek, die zijns inziens door 
de regering slechts beantwoord wordt 
door een afremming van de produktie, 
een systematische afbrak van de pnjs-
afspraken en een anti-Vlaams energie
beleid 

OKT AAP Meyntjens herhaalde zijn 
aanklacht tegen de oneerlijke en 

konkurrentie vervalsende praktijken 
van grote distnbutieondernemingen 
Rest nog de begrotingsaanpassing 
van Volksgezondheid, waarbij Jan 
Caudron uiteraard inging op de „wilde' 
scanners-affaire 

baar en demokratischer te maken 
Zij blijven evenwel gesloten cena-
kels onttrokken aan de kontrole 
van de gemeenteraadsleden en 
zonder een kontrolemogelijkheid 
van hun financiën" 

Eenparigheid was er wel over 
de reglementenng van de opinie
peilingen, al zijn ook hierbij vol
gens de Leuvense senator techni
sche bedenkingen te maken Feit 
IS dat, althans bij een instemming 
van de kamerleden, de opiniepei
ling een wettelijk kleedje aange
past krijgt „ten einde het publiek 
tegen verkeerde informatie te be
schermen" Bovendien zal tijdens 
de maand die voorafgaat aan de 
verkiezingen, een publikatiever-
bod gelden voor elektorale peilin
gen 

Tot slot zag ook de hervorming 
van het bedrijfsrevisoraat het le
venslicht Zonder enige twijfel zal 
deze wet de demokratizenng van 
het bedrijfsleven in een belangnj-
ke mate bevorderen Nelly Maes 
betreurde wel dat met in alle be
drijven revisoren worden aange
wezen, terwijl ook bij de onafhan
kelijkheid van de revisor een aan
tal vraagtekens kunnen geplaatst 
worden Alles bij mekaar toch een 
stap in de goede nchting, die door 
de fraktie van Frans Van der Eist 
met een ja-stem werd bezegeld Al 
moet samen met de Wase senator 
gevreesd worden dat „door de 
aan de gang zijnde revolutie op 
het gebied van de informatica de 
toegang tot de kennis in de toe
komst minder gemakkelijk dreigt 
te worden en kennis en informa
tie betekenen macht" 

R Vandezande „Interkommuna
les blijven gesloten cenakels" 

De onderneming, 
motor van 
de welvaart 

Ongeveer 85 t.h. van het bruto nationaal produkt 
bestaat uit goederen en diensten die door het bedrijfs
leven worden geleverd. De zogenaamde openbare 
goederen en diensten (b.v. onderwijs, gezondheids
zorg en wegenbouw) staan in voor de overige 15 t.h. 

De onderneming is duidelijk de motor van de 
ekonomie. Bovendien is ze de entiteit bij uitstek waar 
kapitaal, arbeid en management in samenhorigheid 
dienen te zorgen voor welvaart en welzijn van individu, 
gezin en volk. 

NAAST haar primaire op
dracht — winst maken en 
vergroten van het markt

aandeel — heeft de onderneming 
nog een evenwaardige sociale 
taak, met in het minst als schepper 
van tewerkstelling Automatizering 
en rationalizenng zijn geen veront
schuldiging om de ondernemer 
hiervan te ontslaan 

Een overheidsbeslissing echter 
waarbij het bedrijf verplicht wordt 
overtollig personeel te rekruteren, 
IS dwaas en gevaarlijk Enerzijds 
dient de ondernemer zelf besten
dig te zorgen voor kontinuiteit en 
vermogensaanwas van zijn be
drijf De overheid moet zulks in de 
hand werken Anderzijds blijft de 
ondernemer verplicht voortdu
rend alert, kreatief en inventief te 
handelen zodat nieuwe initiatieven 
en investeringen groeien in de 
nchting van nieuwe en vernieuw
de produkten, van nieuwe en ver
nieuwde markten Op zijn beurt 
creëert dit nieuwe zinvolle tewerk
stelling 

Veeleer dan zich te bekomme
ren om teoretische en dikwijls 
verwarde overlegstrukturen, me
nen wij dat de werknemer van
daag konkretere dingen prioritair 
stelt een behoorlijke vergoeding 
voor gepresteerd werk, zekerheid 
van betrekking, zinvol werk onder 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, 
zekerheid van degelijk vervan-
gingsinkomen waar werkelijk no
dig, een management waarop hij 
kan vertrouwen en dat hem maxi
maal motiveert en informeert. 

Aan de overheid om ervoor te 
zorgen dat het ondernemings
beeld in Vlaanderen aan deze de
siderata beantwoordt, zulks via 
efficiënte en soepele kontrole en 
met via een stortvloed van bureau-
kratische en remmende reglemen
teringen 

Frans Kuijpers 

De mogelijkheden om op basis 
van een goed roterend onderne-
mingsleven individu, gezin en volk 
naar welvaart en naar welzijn te 
leiden, zijn in Vlaanderen zeker 
voldoende aanwezig De wil tot 
samenwerking tussen Vlaamse 
overheid en bedrijfsleven staat 
hierbij centraal In die zin stemmen 
de eerste gezamenlijke initiatieven 
van Vlaamse regering en prtvé-
ondernemingen hoopvol 

Eigentijds en efficient aan de 
Vlaamse weg blijven timmeren, is 
de boodschap leder in zijn rol en 
met zijn allen in samenhongheid 
Dat IS de beste waarborg voor de 
verwezenlijking van een van onze 
uitgangspunten „Het moet in 
Vlaanderen de moeite waard blij
ven te ondernemen, te werken en 
te sparen" 

Frans Kuijpers, 
lid van de Partijraad. 
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Herzog, Le Pen, én Reagan stalen de show 

Europa-Regio 
ging de mist in 
STRAATSBURG — Het zou een uitermate boeien

de zitting worden van het Europees parlement, vorige 
week. Zeker voor de volksnationalisten. Het regionaal 
beleid van de Europese Gemeenschappen zou uitge
breid ter sprake komen. Om dat regionalistisch festijn 
ook de passende weerklank te geven werd zelfs door 
de EG-voorlichtingsdienst een persseminarie met als 
tema „Europa-regio" georganizeerd. Maar „Straats
burg" gaf de huiswaarts reizende journalisten van de 
„regionale pers", na uitgebreid bezoek aan het Euro
pees parlement, eerder de herinnering aan Canossa 
mee... 

over de extreem-rechtse visie van 
zijn „Front National", die hij overi
gens eerder ook op visite bij Nols 
in Schaarbeek kwijtkon De man 
zou het hebben over het „Jalta-ak-
koord" 

Maar uiteindelijk bleek hij de 
politieke tribune van Straatsburg 
te misbruiken om Franse joernalis-
ten af te snauwen dn verband met 
beschuldigingen van folteringen 
tijdens de „Algerijnse oorlog") 

De man was duidelijk in zijn 

HET werd allemaal prachtig 
aangekondigd, en ook 
georganizeerd 

Alleen was er dat éèn klem 
mankement het belangrijkste rap
port (van mister Newman) werd 
slechts in de rand van een pers-
konferentie, en hoegenaamd met 
in de plenaire vergadering van het 
Europees Parlement, ter sprake 
gebracht En dan nog wel, met 
toevallig, door parlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke die betreur
de dat het aangekondigde debat 
over het Europees Regionaal be
leid verre van ten gronde kon 
gevoerd worden 

Mooie intenties 
Wat met wegneemt dat er 

woensdagavond toch „ernstig" 
werd gestemd over resoluties en 
amendementen betreffende de re
gionale politiek 

Er werden zelfs twee van de vijf 
door Vandemeulebroucke inge
diende (eerder technische) amen
dementen bij stemming aanvaard 
De eerste keer duidelijk tot kon-
sternatie van parlementsvoorzitter 
(de drie maal plusser) Pflimlin, die 
na handopsteken vluchtig konklu-
deerde „ammendement non ap-
prouvé" Waarop zelfs de tegen
stemmers luidop hoonlachten De 
stemming werd elektronisch over
gedaan, en de VU-korrektie bleek 
bij overgrote meerderheid goed
gekeurd te zijn 

Een handvol dagen lang werd er 
hoedanook én in plenaire zitting 
en in zus-en-zoveel mekaar over
lappende kommissie- en fraktie-
vergaderingen biezonder druk ge
daan over het regionaal beleid van 
de EG 

Maar er was alweer een pers-
konferentie nodig, en de tussen
komst van een VU-verkozene, om 
te vernemen dat het Europees 
parlement voor de regionalisten 
en federalisten vooralsnog veel 
spraak voor de vaak betekent 
wat uitermate dringend nodig is — 
méér fondsen vrijmaken voor het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling — is voorlopig 
slechts dienstig voor metershoge 
rapporten en verslagen van de 
EG-diensten 

Mooie intenties, afgedrukt in 
„voorlichtingsbrochures" Maar 
konkrete resolutiebeslissingen 
van het Europees parlement kon
den vorige week hoegenaamd met 
op de persteleksen de wereld 
ingeseind worden. 

Nee, er waren die andere grote 
blikvangers 

Het bezoek en de toespraak 
van de Israëlische president Her
zog Gepaard gaand met, zelfs in 
de Brusselse Wetstraat, onge
kend politioneel machtsvertoon 
Aktiviteiten van pnvé-mihties inbe
grepen 

En dan vooral de prachtpresta-
tie van Europarlementslid Jean-
Marie Le Pen die zich tijdens de 
voorbije februari-zitting in Straats
burg als geen ander in de interna
tionale schijnwerpers opdrong 

Woensdagnamiddag, de der
tiende, nam hij konferentiezaal 
nummer 9 in beslag om een be
schouwing ten beste te geven Le Pen in Straatsburg openlijk gewraakt 

Welkom, mijnheer de President 

Ronald R. weldra 
in Straatsburg 

't Is woensdag, en kwart vóór zes. in Straatsburg. De Parlementsleden 
scharrelen hun papieren bij mekaar voor de stemmingen van zes uur Op alle 
sekretariaten rinkelt de telefoon: „cabinet du Président", 't is voor een dringend 
rendez-vous. Mijnheer Vandemeulebroucke wordtom 19 uur stipt bij de voorzit
ter verwacht, in zijn kabinet Kan hij zijn aanwezigheid laten bevestigen? 
Jazeker waarvoor is 't? „Tres secret", ik mag het u niet zeggen, wie bent u Ie 
secrétaire-général? U mag er wel niet bij zijn, maar 't gaat over een eventueel be
zoek van de Amerikaanse president aan het Europees Parlement Op 8 mei 

NEEN, de diskussie heeft als 
enig doel eens te polsen 
hoe de verscheidene poli

tieke groepen er zoal over detT-
ken, er zal vanavond geen beslis
sing genomen worden 't Is dat we 
vandaag een telex van de Ameri
kaanse ambassade in Brussel ge
kregen hebben We rekenen dus 
op de aanwezigheid van uw frak-
tieleider, Jaak Vandemeulebrouc
ke 

Nou, zo evident is dat bezoek 
nu ook weer met Het Bureau van 
het Parlement had net gepraat 
over de wijze waarop men de 
achtste mei zou „vieren" Nogal 
delikaat voor de Duitsers, en dus 
in het licht van de verandering van 
„geallieerden" iets om serieus af te 
wegen Dus, stelde iemand voor, 
zouden we beter de achtste mei 

op de negende vieren Zo kwet
sen we niemand 

Voorwaar lucied voorsteM En de 
negende mei is toevallig de ge
boortedag van Schumann, de va
der van Europa Die dag komt 
president Pertini van Italië een 
bezoek brengen, en we zullen 
hem vragen zijn rede in de ge
wenste richting te houden Het 
einde van de oorlog zal dus in het 
teken staan van de vreedzame 
hereniging van Europa, dat is ten
minste nog iets zinvol, en dat 
kwetst niemand Zo gezegd, zo 
gedaan, er zal in die zin worden 
onderhandeld 

Gastartiest 
Ten zeerste aangedaan door 

het voorstel van Reagans adminis
tratie, had EP-voorzitter Pflimlin op 

nopjes over de enorme joernalis-
tieke belangstelling In het laaiend 
vuur van zijn entoesiaste uiteen
zetting verloor hij evenwel kom
pleet de kontrole over zijn onbe
schrijfelijke arrogantie, die in zo
veel talen door zeven tolken, op 
kosten van de Europese gemeen
schap, wereldwijd werd verkon
digd Het Euro-parlementslid Le 
Pen miste dan evenwel nog de 
grote moed om naderhand deel te 
nemen aan het debat en de stem
mingen in de openbare vergade
ring 

Daarmee zat de februari-zitting 
van het Europees parlement al
thans wat betreft de nieuwsgaring, 
er nagenoeg op Behalve dan na
tuurlijk de telekskoorts nadat het 
nieuws uitlekte dat president Rea
gan zichzelf uitnodigde voor een 
meibezoek aan Straatsburg. 

Eindever lang 
En zo ging het persseminane 

met als tema „Europaregio" kom
pleet de mist in 

Nochtans werden er vorige 
week andermaal stapels dossiers 
versjouwd en duizenden kilometer 
afgelopen in Straatsburg „ten bate 
van het regionaal Europees be
leid" 

Onder meer Willy Kuijpers kan 
dan nog ijverig zijn krap-toegeme-
ten spreektijd (men werkt hier 
voor parlementsleden met de se-
kondenmeter) uitputtend benut
ten 

De weg naar een federaal Euro
pa blijft nog eindever lang zoek 
Zeker als het Europees parlement 
zijn tijd blijft verknoeien aan show-
toespraken van parlementsleden 
en staatshoofden die het autono-
mistisch streven van de volkeren 
in Europa alles behalve goed ge
zind zijn (Hugo de Schuyteneer) 

slag alles vergeten wat in het 
Bureau was afgesproken, en hield 
geheim konklaaf op zijn kabinet in 
Straatsburg Zonder sekretaris-
sen-generaal, zonder vertaling 
Het moet erg geheim geweest zijn, 
want de sekretaris-generaal van 
de kommunisten, een Fransman, 
wist er mets van af Ze hadden de 
Italiaanse voorzitter, Eurokommu-
nist Cervetti, zijn sekretaresse op
gebeld 

Hoe de verstandhouding binnen 
sommige groepen zoal gaat 

Afijn, en hoe dan ook het resul
taat hebt u in de krant van vorige 
week donderdag kunnen lezen 
Reagan komt Nooit had het Parle
ment voorheen zo snel een beslis
sing genomen 

Pertini werd die avond zelf nog 
opgebeld om aan te kondigen dat 

hij die dag zijn jongere kollega uit 
de USA zou kunnen ontmoeten 
Naar 't schijnt popelt Pertini 

Die dag nog, werden in de 
Straatsburgse Hilton tweehon
derd kamers voorbehouden voor 
de inzittenden van Air Force nr 1 
en het Europees gevolg Er zal dus 
V-day worden gevierd, en Saint 
Schumann wordt voor een jaartje 
van de kalender geschrapt „Be
cause we are Lord Ronnie's valet 
products" 

Al bij al een vreemde gebeurte
nis er werd dagen over gezet in 
het „Bureau" om te weten of Ar-
gentinie's Alfonsin wel mocht ko
men Was dat wel opportuun, ge
zien de Malvinas, pardon de Falk-
lands"? En Herzog had toch wel 
een erg politieke speech gehou
den Waar geen debat op kon 
volgen 

Kortom, heel de bedoening 
over het uitnodigen, al of met op 
eigen vraag, van vreemde staats
hoofden heeft heelwat nare reak-
ties uitgelokt Van alle kanten zo
wat, afhankelijk van aan welke 
kant de bezoeker staat 

Sadat en Hoessein hebben een 
vrijwel inhoudloze speech gehou
den 

Dat werd dan te saai gevonden, 
men wou debat, levendigheid Her
zog heeft een heel politieke 
speech gehouden, en meteen 
staat een deel op zijn achterste 
poten Nu komt Amencan Ronnie, 
of tenminste het wordt gevraagd, 
en meteen vergeet men alle over
wegingen Och god laat hem ko
men Een rondreizend circus moet 
soms wel eens een gastartiest 
ontvangen 

Welkom, mijnheer de president 
u hebt drie kwartier voor uw num
mer Zonder parlementaire tegen
spraak 

21 FEBRUARI 1985 



M4j-
Wij tussen volken en staten (56) 

Een jaar 
volksnationale strijd 
In „ Wij" van 14 februari II. brachten wij het eerste deel 
van het overzicht „een jaar volksnationale strijd". Deze 
week verhaalt Karel Jansegers over de strijd van Sar
den, Slaven, Letten en Kalmukken. 

houding tot hun volksgenoten in 
België en Franknjk, die zich gaan
deweg allen „Vlamingen" zijn gaan 
noemen Genootschap van Lera
ren een alarmkreet horen duizen
den kinderen gaan op school 
naar Vlaanderen, omdat hun 
ouders het onderwijs en de tucht 
daar beter vinden i 

Zolang Vlaanderen van België 
deel uitmaakt, blijft Nederland ech
ter buitenland Dit maakte ge
meenschapsminister Poma duide-

MAAR dichter bij ons heeft 
hij het over Friezen en 
Nederlanders binnen 

de staatsgrenzen van Nederland, 
België en Frankrijk 

Sarden 
De Sardische nationalisten zijn 

plots in het nieuws gekomen De 
verkiezing van de kandidaat der 
„Partite Sardo d'Azione" op de 
gezamenlijke lijst die de niet-lta-
liaanse volksgroepen binnen Italië 
opgesteld hadden voor de Euro
pese verkiezingen, zorgde buiten 
Italië voor enige verwondering 

Sardinië bezit een autonomie-
statuut Dit gaat echter met zo ver 
dat bv de Sardische taal in het 
openbare leven zou mogen ge
bruikt worden De nationalisten 
willen weg uit „koloniale afhanke
lijkheid van Italië" en ook weg uit 
de NAVO 

Er IS mets dat zoveel sukses 
heeft als sukses, zeggen de Yan
kees In Sardinië werd deze waar
heid korte tijd na de Europese 
verkiezingen duidelijk, toen de 
Sardische nationalisten in gewes
telijke verkiezingen een opvallen
de sprong voorwaarts maakten 

Slaven 
Begin 1984 werd Valen Mar-

tsjenko (37), een vooraanstaande 
uit de Oekraïense volksbeweging, 
naar Siberië verbannen 10 jaar 
strafkamp en 5 jaar eigenlijke ver
banning Hij had al eens eerder 
6 jaar Goelag gekregen voor „on
dergraving", d l voor het aanleg
gen van een stelselmatig dossier 
over de voortschrijdende verrus-
sing van Oekraiene Voor het 
eerst sedert de uitdrijving van de 
zgn Sudetenduitsers beginnen 
met alleen uitgeweken maar zelfs 
in eigen land levende Tsjechen 
openlijk of bedekt toe te geven 
dat met alleen de Duitsers schuld 
hadden aan de wantoestanden in 
het vooroorlogse Tsjechoslova-
kije Een zwaluw maakt de lente 
met, maar indien het zo zou zijn, 
zou dit een belangrijke ommekeer 
beloven in de Duits-Tsjechische 
betrekkingen De Slovenen zijn 
éen van de weinige Slavische vol
keren die met volledig onder kom-
mumstische heerschappij leven 
Het veruit grootste deel van hen 
bevolkt de Joegoslavische deel
staat Slovenië Tegenover Joego
slavië schijnen zij wel loyaal te 
staan, maar af en toe duiken naam
loze strooibriefjes op, die meer 
zelfbestuur eisen Zelfs in staats-
getrouwe kringen is er kregelig-
heid omdat de staatsstruktuur Slo
venië met toestaat, de krisis met 
een eigen beleid te lijf te gaan 

Enkele duizenden Slovenen wo
nen in het naburige Italië, enkele 
anderen in Oostenrijk, meer be
paald in de deelstaat Karinthie 

Op het einde van de winter 
ontbrandde daar (opnieuw) een 

strijd rond de Sloveense school 
Merkwaardig genoeg is het de 
Sloveense minderheid die er met 
van wil weten en de Duitse meer
derheid die ze voorstelt Deze 
merkwaardige toestand is alleen 
te begrijpen wanneer men weet 
dat volgens de geldende regeling 
elke klas in een lagere school 
tweetalig moet zijn, zodra ook 
maar éé n kind Sloveens onder
richt verlangt 

Letten 
Van de overblijvende Baltische 

volkeren (de Letten en de Litau-
wers) IS zelden sprake 

Verleden zomer orgamzeerden 
de Letten een grote ontmoetings-
week voor alle in het Westen 
levende volksgenoten Ongeveer 
6000 kwamen bijeen te Munster 
(Westfalen) In die stad beschik
ken ZIJ over een Riga-huis, een 
onderwijsinstelling waar alles in 
het Lets verloopt 

Hoewel de Letse week een 
uitgesproken kultureel karakter 
had (met optocht, volkskleder
drachten, liederen, enz) kon men 
ook meer politieke kreten horen 
als „Russen buiten'" en „Letland 
aan de Letten'" Kort voordien 
hadden de Russen het toezenden 
van paketten uit het Westen ver
boden, terwijl brieven „verloren 
gaan" en de weinige toegelaten 
bezoekers nooit bij magen of 
vrienden, doch steeds in hotels 
moeten overnachten 

Kalmukken 
Nog zeldener komt dit kleine 

volk, dat aan de monding van de 
Wolga woont, in het nieuws Verle
den jaar is het gebeurd Yermak 
Loekianoff (70), Kalmoek van ge
boorte, genationalizeerd tot Belg, 
werd verleden zomer in de Sovjet
unie terechtgesteld Wegens oor
logsmisdaden, luidt de verklaring 
van de officielen die echter wei
geren deze oorlogsmisdaden met 
man en paard te noemen 

Vermoedelijk dus wegens de 
stnjd die de man tijdens de oorlog 
met de Duitsers tegen de Russen 
gestreden heeft Omdat de Rus
sen voor het voortbestaan van zijn 
volk gevaarlijker waren En blijven 

Friezen 
Op 2 mei kreeg het bestuur van 

de Nederlandse provincie Fries
land de blauwdruk aangeboden 
van een Friese televisiezender Op 
verzoek van Gedeputeerde Sta
ten hadden zeven deskundigen uit 
de Friese kulturele, dagblad- en 
omroepwereld nagegaan, wat een 
minimale Friese televisie-omroep 
zou kunnen geven Dat hij er moet 
komen, staat al vast Voorgesteld 
wordt een uur per avond, behalve 
's zondags Binnen liet bestuur 
van de provincie Friesland werd 
een eindrapport opgesteld over 
het gebruik van de Friese taal. 

Frijbütser 

— Program Ni)|iersgearsit 
— lepenmgsrede foarsitter (16 11) 

Mei ü o — EFA ni|s 
— Folkemoard en foiksuntjouwing 
— Stealefersiach 

De Friese beweging doet meer dan ooit haar best Onder de slogan 
„Frysken Federaal" werkt de Fryske Nasjonale Partij gestaag door 
Langs haar ledenblad „Frijbütser" worden we op de hoogte gehouden' 

vooral dan met het oog op de 
overheid De titel ervan luidt „fan 
Geunst nei Rjocht" (van gunst 
naar recht) Hij ziet er gunstiger uit 
dan het politieke lot dat het rap
port zelf te beurt gevallen is Tot 
grote ontstemming van de FNP 
(Fryske Nasjonale Partij) werd uit 
al de aanbevelingen geen enkele 
overgehouden die een recht op 
het gebruik van Fries in verkeer 
met de overheid waarborgt Zelfs 
met de toch bescheiden eis, ken
nis van het Fries (voor een over-
heidsbetrekking in Fnesland) als 
een pluspunt in de personeelsad
vertenties op te nemen 

Volksbewuste Friezen staan 
voor een moeilijke keuze bij Euro
pese Verkiezingen De Fries-natio-
nale partij is veel te klem om ooit 
een zetel te kunnen bemachtigen 
Na het eigen programma met dat 
van de andere in Nederland wer
vende partijen te hebben vergele
ken, gaf het hoofdbestuur der 
partij de raad, dan maar voor de 
Groenen te stemmen Hun pro
gramma bevatte alvast enkele ge
meenschappelijke punten 

Nederlanders 
Aangezien de Dietse bewoners 

van het koninkrijk der Nederlan
den daar de dienst uitmaken, heb
ben ZIJ geen last van nationalitei-
tenvraagstukken Tenzij om er iets 
van te begrijpen, wat een voelbare 
weerslag blijft hebben op hun ver-

lijk aan Vlaams Raadslid De Beul 
die hem vroeg waarom de subsi
dieregeling voor sociaal-kultureel 
werk met toegepast werd op bv 
een vormingsweekeinde in 
Zeeuws-Vlaanderen 

Er IS in Belgisch Vlaanderen wel 
een en ander gebeurd op het 
volksnationale vlak doch weinig 
wat van verstrekkend belang is 

Als zodanig mag gelden de split
sing van de balie te Brussel Na ja
renlang pleiten heeft het Vlaams 
Pleitgenootschap aldaar met haar 
Waalse konfraters een overeen
komst kunnen afsluiten die geleid 
heeft tot een volledig afhankelijke 
Vlaamse balie en orde van advo-
katen te Brussel Met als stafhou
der dan nog wel een bestuurslid 
van de VVB Hoewel uitdrukkelijk 
gesteld wordt dat deze overeen
komst in mets een voorgaande 
betekent, mag de regeling met 
betrekking tot de Brusselse rand 
(zoals men weet zit heel West-
Brabant nog binnen het gerechte
lijk arrondissement Brussel) voor
beeldig heten Het parlement heeft 
de hele vemchtmg zonder al te 
veel tegenpruttelen bekrachtigd 
Dit IS een winstpunt, tevens einde 
van een twistpunt 

Langsheen de taalgrens en te 
Brussel blijft de Waalse druk aan
houden en het Vlaams verweer 
zwak Een aantal incidenten (Voe
ren, Raad van State) en Vlaamse 

uitvalspogingen (wetsvoorstel-
Galle dat kennis van de streektaal 
als voorwaarde stelt voor verkie
zing of benoeming van burge
meesters, schepenen gemeente
raadsledenen OCMW-leden) von
den plaats doch slaagden met en 
wijzigden tot dusver mets aan de 
bestaande toestand 

Naast een strijd om de grenzen 
wordt er ook een geleverd om 
centen en een om macht, althans 
om meer macht, in het verlengstuk 
waarvan zelfbestuur kan liggen 

In de strijd om de centen zijn de 
Vlamingen doorlopend verliezers 
geweest Dit is geen nieuws, aan
gezien het al altijd zo geweest is 

Wat machtsverwerving betreft, 
de samengevoegde maatregelen 
van Vlaamse umtaristen en Waal
se regionalisten hebben ook daar 
een grendel voor geschoven 

Het IS met het dekreet dat Brus
sel tot hoofdstad van de Vlaamse 
Gemeenschap uitroept dat hier
aan iets heeft veranderd 

Vlaamse partij 
Er komt geleidelijk meer leven in 

de brouwerij van Frans-Vlaande-
ren 

In het vorige schooljaar werden 
alleen al door het KFV (Komitee 
voor Frans-Vlaanderen) 30 vnje 
kursussen Nederlands gegeven in 
17 plaatsen, door 20 leraren aan 
348 leerlingen Daarnaast zijn er 
nog 269 leerlingen die in het offi
ciële Middelbaar Onderwijs Ne
derlands volgen en 38 in een 
katolieke normaalschool Met die 
van de katolieke universiteit Rijsel, 
de kursussen „formation perma
nente", de Rijselse rijksuniversiteit 
en met die van de rijksnormaal-
school te Rijsel en de rijkskolleges 
van Broekburg Kassei, Hond-
schote. Steenvoorde, Wormhout 
en Groot-Sinten komt het totaal 
op meer dan duizend leerlingen, 
een stijging van meer 300 leerlin
gen tegenover het schooljaar 
1982-'83 

Er IS daar einde 1983 een 
Vlaamse partij opgencht onder de 
tweetalige bemaming „parti féde-
raliste flamand - Vlaamsche Fede
ralistische Partij" Zoals typisch is 
voor een nationalistische partij, 
weigert zij kordaat, mee te spelen 
in de rechts-links tegenstelling Zij 
streeft naar de officiële erkenning 
van een gewest „Vlaanderen" in 
het Noorden van Frankrijk 

Te Sint-Winoksbergen werd 
een Davidsfondsafdeling opge
richt Het zijn zulke orgamzaties 
die de humuslaag vormen voor 
een volksbewustzijn en eventueel 
voor een veel latere politieke op
lossing van het probleem der kul
turele vervreemding 

In een streek waar, een maand 
later, een inwoner pas na bedrei
ging met een publiek schandaal er 
in slaagde, de naam van zijn zoon 
(Willem) geldig te doen schrijven, 
tussen een Gaylord en een Moha-
med in, is er nog „vele te doene" 

Gemakkelijk vergeten wordt 
dat deel van het land van Over
maas, dat, tussen Voeren en Eu-
pen, als volkstaal het Nederduits 
heeft, als kultuurtaal nog enigszins 
het Duits en als officiële taal het 
Frans De volkstaal in deze zgn 
Platdietse streek blijft spijts alles 
springlevend In februari voerden 
de scouts uit Bleiberg verscheide
ne keren voor uitverkochte zalen 
een toneelstuk op in de gewest-
taal Enkele maanden later was het 
de beurt aan Gemmemch met het 
volkse toneelstuk „Alles mar Loje" 
(Allemaal maar leugens) 

Karel Jansegers (vervolgt) 
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10 \m 
Hugo Brandt Corstius gewraakt 

Uit wraak geen 
staatsprijs 
voor ^^stoker" 

Nog maar nauwelijks zijn in Nederland de rellen rond minister Van Aardenne 
(Ekonomische Zaken) over zijn rol in het drama van het scheepsbouv\/-koncern 
RSV, en rond de nieuwbenoemde bisschop Ter Schure van het bisdom 's-
Hertogenbosch (die voor hele groepen diocesanen niet welkom is) een beetje 
weggeëbd, of er is alwéér herrie: prof. Hugo Brandt Corstius krijgt van de regering 
de PC Hoofdprijs niet, de belangrijkste Staatsprijs voor letteren. Reden: deze es
sayist heeft „het kwetsen tot instrument gemaakt". 

EVEN voorstellen Brandt 
Corstius, 49 jaar, is — be
halve computerdeskundige 

— een der belangrijkste taalkundi
gen van Noord-Nederland 

Scherpe pen 
Ronduit befaamd is zijn, onder 

het pseudoniem Battus, vier jaar 
geleden verschenen en herhaal
delijk herdrukte „Opperlandse 
taal- en letterkunde", waarin hij 
een virtuoos spel speelt met alle 
eigenschappen die de Nederland
se taal kent Van zijn talrijke ande
re werken kan nog „De Encyclo
pedie" worden vermeld, een kos
telijke verzameling van afonsmen, 
korte beschouwingen, woordspe
lingen, kryptogrammen, enz Daar
naast, èn naast zijn werk aan de 
Amsterdamse universiteit en de 
hogeschool van Rotterdam, met 
tussendoor gastkolleges in het 
buitenland, schrijft hij korte stuk
ken, „columns", in dag- en week
bladen Die ondertekent hij de 
enke keer met „Stoker", een vol
gende maal met „Piet Grijs", dan 
weer met „Viktor Baarn" of „drs 
Van Buren" en met een hele re
sem andere pseudoniemen Die 
columns hebben vaak een venij
nig, spottend karakter, vooral wan
neer hij de schijnheiligheid en on
oprechtheid aanpakt, in de politiek, 
in het kerkelijke leven, in de eko-
nomie en op andere terreinen Een 
blad voor de mond neemt hij met, 
heel wat autoriteiten vrezen zijn 
scherpe pen Deze kant van de 
kwaliteiten van Brandt Corstius 
staan m duidelijke tegenstelling tot 
zijn boeken, waaraan men eerder 
poëtische trekken zou kunnen 
toekennen 

Verkeerde 

t)evolkingsgroepen", zoals Bnnk-
man letterlijk aan de jury schreef 
HIJ geeft dit oordeel ovengens in 
dezelfde bnef waann hij bekent 
„De heer Brandt Corstius heeft 
blijk gegeven van opmerkelijke 
literaire kwaliteiten Hij verstaat de 
kunst van het woord op een bie-
zondere wijze" 

Voor het grote publiek moge de 
bewuste schrijver met zo bekend 
zijn, het feit dat alle fijnproevers 
van de Nederlandse taal kostelijke 
uren danken aan Brandt Corstius' 
werken, en dat de echte belang
stellenden in politieke en maat
schappelijke verschijnselen zich 
eigenlijk verplicht voelen zijn vlijm
scherpe bijdragen — men zou ze 
kunnen zien als cartoons in woor
den — te volgen, leidde de afgelo
pen week tot heftige polemieken 
in alle media Twee zaken kwamen 
daarbij vooral onder de schijnwer
pers ten eerste de vraag of het 
weigeren van de prijstoekenmng 

met een soort wraakneming is 
voor de vaak mets ontziende wijze 

waarop Br C bepaalde ministers 
herhaaldelijk op de hak heeft ge
nomen Ten tweede de kwestie of 
de overheid het recht heeft zich 
met de inhoud van literair werk be
zig te houden 

Thorbecke 
Wat het eerste betreft zijn de 

meeste kommentaren het erover 
eens dat Brinkman inderdaad 
heeft willen terugslaan Hoewel de 
P C Hooftprijs (genoemd naar de 
letterkundige Pieter Corneliszoon 
Hooft, 1581-1647) steeds wordt 
toegekend aan het hele letterkun
dige werk van een kandidaat, heb
ben de korte stukjes in kranten en 
weekbladen de doorslag gegeven 
bij de regenngsbeslissingen 
Brinkman en andere ministers 
konden er met tegen dat ze door 
„Stoker" wel eens in hun hemd 
werden gezet De minister van 
kuituur geeft dat trouwens impli
ciet toe in zijn brief aan de jury Hij 
schreef namelijk dat de pnjs met 
wordt toegekend om de indruk te 
vermijden dat het kabinet partij 
zou willen kiezen voor Brandt 
Corstius' 

De bemoeiing van de overheid 
met de inhoud van kunstwerken 
wordt in het geredetwist over de 
PC Hooft-rel vrijwel algemeen af-

Wij brachten reeds eerder verslag uit van het bezoek van een groep 
Friese nationalisten aan Vlaanderen In deze WIJ leest u op biz 21 meer 

over hun werkbezoek aan Diest 

gewezen Reakties uit rechtse, 
linkse en middenknngen „Al 120 
jaar geleden zei eerste minister 
Thorbecke dat kunst geen rege
ringszaak IS en dat de regering 
geen oordeel of gezag heeft op 
het gebied van de kunst", en „Als 
de grondwettelijk vastgestelde 
vrije meningsuiting met wordt toe
gelaten, kan de letterkunde degra
deren tot propaganda voor het 
gezag" In die zin reageerde ook 
Mark Galle die uit protest uit het 
uitvoerende komitee van de Ne
derlandse Taalunie stapte 

„Roomse gluiperd" 
Van de politieke partijen (die 

tevoren door de regering geraad
pleegd werden) reageerde de libe
rale VVD wel het meest opmerke
lijk Voortdurend opkomend voor 
de „vrijheid" schaart ze zich — 
ovengens onder groot bezwaar 
van zekere liberale prominenten 
— achter de regenngsbeslissing 
Ze pleit er alleen voor om in de 
toekomst de staatspnjzen onder 
te brengen in een stichting, waar
op de minister geen invloed zal 
mogen uitoefenen De socialisti
sche oppositie heeft intussen om 
een Kamerdebat over de zaak 
gevraagd 

Hugo Brandt Corstius, weduw
naar, vader van dne kinderen 
(over wie hij ontroerend heeft 
geschreven), kreeg vlak na zijn 
afwijzing in Den Haag wel een 
andere pnjs toegekend Morgen 
(vrijdag) zal hem de Busken Huet-
prijs 1985, genoemd naar een 
19cle-eeuwse letterkundige, wor
den uitgereikt Die pnjs is begiftigd 
met 7 000 gulden, drieduizend min
der dan aan de PC Hooftprijs 
verbonden is 

Niet onvermeld mag blijven dat 
juryvoorzitter Cornells Verhoe
ven, een katolieke filozoof, de af
gelopen week Brandt Corstius „ie
mand van een grote intelligentie 
en van een grote gevoeligheid" 
noemde, met „buitengewone lite
raire en taalkundige kwaliteiten" 
Nochtans was Verhoeven in een 
van de vroegere venijnige stukjes 
van Brandt Corstius een „roomse 
gluiperd" genoemd 

Jeeveedee 

Van onze medewerker in Friesland 

Toch een 11 -stedentocht 
De 11-stedentocht is de grootste sportgebeurtenis 

van Nederland. Vandaag, donderdag, gingen maar 
liefst 16.000 Friezen en Hollanders van start voor de 
13de aflevering van de 11-stedentocht, de eerste 
sinds 1963. 

keelgat 
Nochtans zijn het de korte „Sto-

ker"-stukjes (20 regels O, dagelijks 
in de „Volkskrant", en geregeld in 
„Vrij Nederland", die bij minister 
Bnnkman (kuituur) en het meren
deel van zijn kollega's in het ver
keerde keelgat schoten Want 
hoewel de jury van de PC Hooft
prijs voor beschouwend proza 
met algemene stemmen Brandt 
Corstius als de enige kandidaat 
aanwees, besloot het kabinet hem 
de prijs niet toe te kennen „omdat 
met weinige van zijn bijdragen 
kwetsend zijn voor personen en 

NA de afgelasting van de 
tocht in januari gebeurde 
toch nog waar niemand 

meer op durfde hopen Een twee
de vorstperiode, in strenge win
ters overigens geen ongewoon 
verschijnsel, sloeg met alle hevig
heid toe toen het ijs uit de eerste 
periode nog met eens was wegge
smolten 

Veertien dagen geleden durfde 
niemand aan de tocht te denken, 
inmiddels ligt hij weer achter ons 
Meer dan 1 miljoen Friezen en 
Hollanders stonden langs de rou
te, 84 % — „meer dan bij welk an
der sportevenement dan ook" — 
volgde het gebeuren op radio en 

tv, die rechtstreeks wedstrijd en 
tocht uitzonden 

Het sympatieke van de 11-ste
dentocht en het bekwame 11-
stedentochtbestuur, is dat de aan
dacht met alleen naar de 300 
wedstrijdrijders uitgaat, maar ook 
naar de 16000 tochtrijders De 
meesten van hen — waaronder 
een 400 Vlamingen — bivakkeer
den in de nacht van dinsdag op 
woensdag in de vneskou voor de 
deuren van de elf verkooppunten 
om toch maar vooral een start
kaart te bemachtigen 

Als er ijs ligt, is het schaatsen de 
volkssport bij uitstek in Fryslan en 
Holland Voor velen is schaatsen 
een basisvaardigheid die als kind 
wordt aangeleerd, gelijk fietsen en 
zwemmen Het is een historisch 
bepaalde ontwikkeling Zelfs nu is 
het nog zo dat in afgelegen meren
gebieden de schaats 's winters het 
snelste vervoermiddel is Het 
schaatsen is ook een verbroede-
nngsspot Bankdirekteur en boe
renarbeider schaatsen in eikaars 
luwte tegen de wind in, jijen en 
jouen meteen en dnnken samen 
hun berenburgje na afloop 

De 210km-lange 11-steden
tocht IS slechts weggelegd voor 
de schaatsers en schaatsters met 
de stevigste slag en het sterkste 
gestel In 1963 toen de tocht tij
dens een sneeuwstorm werd ge
reden, haalde nog geen 1 % van 
de deelnemers de eindstreep Het 
30 jaar oude wedstrijdrekord van 
onderwijzer-sportman Jeen Van 
den Berg datteerde al uit 1954 en 
zal donderdagmiddag naar alle 
waarschijnlijkheid sneuvelen 

Friesland en Leeuwarden lieten 
zich van hun beste kant zien In lut
tele uren vonden alle 16000 
schaatsers gratis onderdak in 
Leeuwarden, tientallen tremen re
den af en aan, en honderd vrijwilli
gers bemanden de talloze EHBO-
posten om de uitvallers bij te 
staan 

Gelukkig ging de aandacht voor 
dit sportgebeuren hier en daar 
gepaard met welgemeende aan
dacht voor Fryslan zelf, het Rotter
damse Algemeen Dagblad doopte 
zichzelf, afgelopen woensdag „Al-
gemien Deiblêd", in het Fries 
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^ ^ ^ ^ ^ Indien er naar 
^ ^ ^ ^ ^ het einde toe van 

0 ^ ^ ^ de bezetting een 
^ ^ ^ ^ 1 stemming ware 
^ ^ ^ ^ ^ B gehouden voor 

^ ^ ^ amnestie, zou het 
voorstel verwor-
pen geweest zijn r maar tien jaar la
ter zou er een rui
me meerderheid 
voor gekozen 
hebben. Hoe is 
deze ommezwaai 
van de openbare 
mening te verkla-

M. ^MM woord is duide-
P ^ ^ ^ ^ ^ lijk. De bescha-
V ^ ^ ^ ^ ^ mende slakken-

I ^ ^ ^ gang van de taal-
^ ^ ^ ^ wetteri j had 
^ ^ ^ F Vlaanderen diep 

ontgoocheld en 
doen beseffen dat de aktivisten 
het wellicht bij het rechte eind 
hadden. 

Reeds in 1921 had er te Antwer
pen een eerste amnestiebetoging 
plaats. Ontelbare demonstraties, 
allerlei komitees, een niet-afla-
tende beroering onder de studen
ten droegen bij tot een algemene 
verspreiding van de amnestiege-
dachte. Zij steunde niet alleen op 
de nationalisten maar ook op de 
socialisten en de katolieken en 
zelfs op sommige liberalen. 

Er waren tussenkomsten en 
voorstellingen In de Kamer en mo
ties van provincie- en gemeente
raden. 

Amnestie... 
langzaam aan 

Inzake besturlijke amnestie 
voor gebroodroofden werd er wel 
iets bereikt vanaf 1925. 

Uit een voorstel van amnestie, 
in 1926 ingediend, kwam in 1929 
de uitdovingswet te voorschijn. 
De straffen werden niet ,,herroe
pen" maar ,,vervallen verklaard". 
De bannelingen konden vrij terug
komen. Slechts in 1937 werd een 
klementiewet goedgekeurd, nl. 
amnestie met sommige uitzonde
ringen. 

De aktle voor amnestie had heel 
die tijd te maken met de hetze van 
de Fraternellen (UFAC-Unlon des 
Fraternelles de l'armée de cam
pagne) en van de LIgue nationale 
pour l'unité beige. 

De amnestie kreeg nog een 
staart met de zaak-Martens. 

In 1938 werd de reeds oude els 
ingewilligd tot oprichting van Ko
ninklijke Vlaamse Akademien 
(voor Wetenschappen, Letteren 
en Kunsten en voor Geneeskun
de). De Akademie voor Genees
kunde koos de befaamde dr. A. 
Martens tot lid. Hij was tijdens de 
oorlog hoogleraar geweest aan de 
vernederlandste universiteit 
Gent. In de Kamer eisten de libe
ralen de afzetting van dr. Martens. 
Eerste-minister Spaak gaf niet toe 
en er kwam een regeringskrisis 
van! 

WIJ zitten nu volop in de jaren 
twintig Meer en meer gaat de roep om 
dr Borms op het politieke toneel te krij
gen Maar Borms zit nog achter de tra
lies In een volgende Terugblik vertelt 
M. Van Haegendoren over de legen
darische Borms-verkiezing 

CIRCUS 
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Van dag 
tot dag 

Zaterd. 23 febr. 
• BRT 1 - 1600 
Adam's Rib, film 
• BRT 1 - 1800 
Plons, de gekke kikker, strip 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 1835 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 1 - 1900 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Mike, praatshow 
• BRT 1 - 21 20 
Terloops 
• BRT 1 - 2205 
Dodelijk vizioen, TV-film 
• BRT 1 - 2340 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1530 
De groene ruimte, natuurdok 
• Ned 1 - 1555 
Webster, serie 
• Ned 1 - 1620 
Bij Koos, praatshow 
• Ned 1 - 1900 
Vara Clipparade, show 
• Ned 1 - 1926 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned 1 - 2028 
Vara's Sterrenshow 
• Ned 1 - 21 50 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 - 2230 
Sonja op zaterdag 
• Ned 1 - 2330 
Simon Carmiggelt 
• Ned 2 - 1912 
Op naar de top show 
• Ned 2 -2010 
Cheers, serie 
• Ned 2 - 2045 
Maggie Forbes, serie 
• Ned 2 - 2245 
Studio Sport 
• Ned 2 -2315 
Cold Sweat, film 

Zondag 24 febr. 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1200 
Voor boer en tuinder, info 
• BRT 1 - 1430 
Handel en wandel, info 
• BRT 1 - 1520 
Dr Snuggles, strip 
• BRT 1 - 1445 
Veldlopen, reportage 
• BRT 1 - 1630 
IQ., kwis 
• BRT 1 - 1700 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 1800 
Plons, de gekke kikker; strip 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van pool tot evenaar 
• BRT 1 - 2035 
De gele roos, tv-film 
• BRT 1 - 21 35 
Cinemanie, filmkwis 
• Ned 1 - 1630 
Het huishouden van Jan Steen 
• Ned 1 - 1930 
Jonge Helden, info 
• Ned 1 -2010 

„Les Princes" is een film over het moeilijke leven van een zigeunergezin 
De film wordt gevolgd door een debat over de zigeuners Maandag 

25 februari op RTBF om 20 u. 

Hier is_ Adrlaan Van Dis 
• Ned 1 - 21 25 
Spitting image, satire 
• Ned 1 - 21 50 
Kwelling, teater 
• Ned 1 - 2245 
VPRO-nieuws 
• Ned 1 -2305 
A Dedicated Man, teater 
• Ned 2 - 1755 
De Tweede natuur, kunstinfo 
• Ned 2 -2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Tweede kamer 
• Ned 2 - 21 40 
De Arabieren, dok 
• RTB 1 - 1200 
Faire Ie point, debat 

Maand. 25 febr. 
• BRT 1 - 1800 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 1830 
Loon naar werken, info 
• BRT 1 - 2020 
Doodskleed voor een nachtegaal, se-
ne 
• BRT 1-2110 
Villa Tempo, pop en rock 
• BRT 1 - 21 50 
Horizon, wetenschappelijke info 
• BRT 2 - 1900 
Rockpalast, popkoncert 
• BRT 2 -2010 
Exfra-Time 
• BRT 2 - 21 40 
Het ABC van de computer, info 
• Ned 1 - 1530 
Ontdek je plekje, natuurdok 
• Ned 1 - 1540 
Dag huis, dag tuin, dag opbergschuur 
• Ned 1 - 1625 
Wordt vervolgd, over stnps 
• Ned 1 - 1910 
Televizier magazine 
• Ned 1 - 2028 
Avro's puzzeluur 
• Ned 1 - 21 20 
Weduwen, sene 
• Ned 1 - 2300 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1927 
Coronation Street, sene 
• Ned 2 - 2040 
Konsumentenman, info 
• Ned 2 - 21 40 
De onderste steen, over een comapa
tiënt 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag, info 

• RTB 1 - 2000 
Les Princes, film en debat over de we
reld der zigeuners 

Dinsdag 26 febr. 
• BRT 1 - 1800 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 1835 
De Smurfen, stnp 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2055 
Labyrint, over chips 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, sene 
• BRT 2 -2025 
Mevrouw Van Der Putte, TV-film 
• BRT 2 - 21 05 
De Goden uit het Oosten, dok 
• Ned 1 - 1530 
Holiday Eiland, serie 
B Ned 1 - 1700 
KRO's middageditie 
• Ned 1 - 1925 
Links naast de pingoeins, serie 
• Ned 1 - 2028 
De KRO Play-Back-Show 
• Ned 1 - 21 50 
Brandpunt in de markt, info 
• Ned 1 - 2250 
Films en Fans 
• Ned 2 - 1940 
Lava en vuur, dok over vuurbergen 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Woensd. 
27 febr. 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1830 
Rogier Van Ter Doest, sene 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 - 2110 
Allemaal Beestjes, over de otter 
• BRT 1 - 21 40 
Pluk de Dag, sene 
• BRT 1 - 2205 
Wie schrijft die blijft, 

• BRT 2 - 1900 
De zonen van Abraham, dok 
• BRT 2-2010 
Kortstondige ontmoeting, film 
• BRT 2 - 21 30 
Belle van Zuyien, dok 
• Ned 1 - 1905 
The A-team, serie 

• Ned 1 - 2033 
De kip en het ei, serie 
• Ned 1 - 21 05 
De Bananasplit show 
• Ned 1 - 21 55 
Hotel, sene 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, regionale info 
• Ned 2 - 2050 
Maya, film 
• Ned 2-2245 
Den Haag vandaag 
• Ned 2 - 2300 
Studio Sport 

Donderd. 
28 febr. 
• BRT 1 - 1805 
Rondomons, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1830 
De Freggels, stnp 
• BRT 1 - 1910 
Kiwi's met forelmousse, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kwis 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 1900 
Werken met audiovisuele middelen, 
eerste deel 
• BRT 2 - 2020 
Henry VI, teater 
• Ned 1 - 1600 
Tineke, show 
• Ned 1 - 1900 
Countdown, pop 
• Ned 1 - 2028 
Dynastie, sene 
• Ned 1 - 21 15 
Ontwikkelingssamenwerking, info 
• Ned 1 - 21 45 
Alias Smith and Jones, serie 
• Ned 1 -2215 
Rur, info 
• Ned 1 - 2300 
Mike Hammer, sene 
• Ned 2 - 2000 
is er iets met Amelia, tv-film 
• Ned 2 - 21 35 
Rondom Tien, over incest 
• Ned 2 -2245 
Den Haag Vandaag 

Vrijdag 1 maart 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1830 
Star Trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2025 
De Formule, film 
• BRT 1 -2225 
Première-Extra 
• BRT 2 - 1900 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 2-2015 
De Duitse kwestie: verleden en toe
komst 
• BRT 2 - 21 05 
Panorama, info 
• BRT 2 - 2200 
Jumping in Antwerpen, reportage 
• Ned 1 - 1900 
De helemaal alleen in je eentje show, 
kwis 
• Ned 1 - 2205 
The winds of war, info 
• Ned 1 - 2315 
Hill Street Blues, serie 
• Ned 2 - 1912 
Op volle toeren 
• Ned 2 - 2025 
Twee handen op een buik, tv-klucht 
• Ned 2 - 2245 
Lasten en lusten, info 
• Ned 2 - 2335 
Gator, triller 

Zaterdag 23 febr. 
Adams Rib 
Amerikaanse komedie van 

George Cukor (1949) Adam en 
Amanda vormen een gelukkig ge
trouwd paar Beiden zijn advokaat 
en hoewel zij beroepshalve in el-
kaars vaarwater zitten,op een dag 
verandert dat, wanneer Amanda 
een vrouw moet verdedigen die 
beschuldigd werd van moordpo
ging op haar man (BRT 1 16 u.) 

Zondag 24 febr. 
De gele roos 
Vlaamse tv-film van Peter Si

mons naar een werk van Lode 
Zielens Wanneer Etienne en An
toinette, respektievelijk 10 en 16 
jaar oud zijn, pleegt hun moeder 
zelfmoord Duidelijk omdat zij de 
gezinslasten met een steeds dron
ken en grillige man met meer aan
kon (BRT om 20 u. 35). 

Maandag 25 febr. 
Les Princes 
Frans drama van Tony Gatlif 

(1983) De film schetst het leven 
binnen een zigeunergezin dat 
door de administratie in een appar
tementsgebouw in een Parijse 
voorstad werd geduwd De bur
gerlijke wereld tast het gezin hard 
aan (RTBF 1 om 20 u) 

Dinsdag 26 febr. 
Wie Sie wünschen (Ru Yi) 
Chinese dramatische zeden

schets van Huang Jianshong 
(1982) De auteur wil bewijzen dat 
het altijd dezelfde zwakke groe
pen in de maatschappij zijn die het 
slachtoffer zijn van de ingrepen 
van de overheid (Duitsland 2 
om 23 u. 45) 

Woensdag27febr. 
Brief encounter 

Britse psychologische film van 
Een huisvrouw reist wekelijks 
naar de grootstad In het station 
ontmoet zij een elegante dokter 
De ontmoeting wordt een weke
lijks treffen (BRT 2 20u. 10) 

Donderd. 28 febr. 
Er is iets met Amelia 

Veelvuldig bekroond drama van 
Randa Haines, gebaseerd op een 
waar gebeurd gegeven De 
film behandelt op kiese wijze een 
geval van incest, en wordt gevolgd 
door een uitgebreid diskussiepro-
gramma (Nederland 2 om 20 u.) 

Vrijdag 1 maart 
De formule 
Amerik tnller Amenkaan ont

dekt in Duitsland dokumenten 
over een energiebesparende stu
die over de verwerking van steen
kool tot olie Deze revolutionaire 
formule betekende een bedreiging 
voor andere energie-middelen en 
de formule werd dan ook verdbn-
keremaand 

(BRT 1 20 u. 25) 
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Volgens een officieel rapport wordt Japan in een tot 
dusver ongekend tempo een vergrijzende samenle
ving, en dat stelt het land voor ernstige problemen. 
„Zelfs jonge mensen," aldus het rapport, „zouden zich 
moeten voorbereiden op de komende verouderende 
samenleving zodat zij in staat zullen zijn zichzelf te 
voeden als zij oud worden, liever dan de hulp te 
zoeken van jongere generaties." 

N AAR verwacht zal de be
volking van Japan, 119,48 
miljoen in oktober 1983, 

in het begin van de 21ste eeuw 
haar top van 130 miljoen bereiken 
en daarna geleidelijk afnemen en 
op „een rustig peil" konstant blij
ven aan het einde van die eeuw 
met een omvang gelijk aan die van 
nu. 

De gemiddelde verwachte le
vensduur ging in 1982 omhoog 
naar 74,2 jaar voor mannen en 
79,7 jaar voor vrouwen, waardoor 
Japan op de lijst van te verwach
ten levensduur bovenaan is ko
men te staan in de belangrijkse 
landen in de wereld. 

Het Witboek legt, wat Japans 
bevolking betreft, biezondere na
druk op de vergrijzingsproblemen. 
Het bejaarde deel van de samenle
ving groeit in een tempo dat nog in 
geen enkel Westeuropees land is 
voorgekomen. In 1980 werd een 

bejaarde „onderhouden" door 7,4 
aktief werkende personen (in de 
leeftijd van 15 tot 65), maar dat zal 
in 2025 één op 2,9 worden. 

Om aan de situatie het hoofd te 
bieden advizeert het rapport dat 
men er niet meer vanuit moet gaan 
dat het bejaarde bevolkingsdeel 
door anderen wordt onderhou
den. In plaats daarvan dient men 
een wijziging te bestuderen van 
de sociale systemen opdat bejaar
den zichzelf kunnen onderhouden. 

„Vrije tijd: iets dat overbo
dig wordt ais men zich 
verveelt." 

(L Andrles) 

TV-kijkend naar de uitbundige karnaval-beelden van 
Rio tot Aêlst dachten wij terug aan het prachtige liedje 
van de Oksitaanse zangeres Maria Roanet Het draagt 
de titel „Adieu paure Carnaval". Vaarwel armtierige 
karnaval... 

MARIA Roanet werd in 
1977 voor het eerst 
verkozen als gemeen

teraadslid van Béziers, ze stond 
voor de nationalistische beweging 
Volèm Viure Al Païs op een geza
menlijke verkiezingslijst. Samen 
met andere artiesten. Wie ooit een 
optreden van haar heeft meege
maakt zal onder de indruk geko
men zijn van de charme en stiel
vaardigheid waarmee deze Oksi
taanse haar liedjes brengt Afwis
selend poëtisch, sarkastisch, 
strijdvaardig maar steeds boorde
vol gevoeligheid. Een belevenis. 

Haar liedje „Adieu paure Carna
val" hebben we ais volgt vrij ver
taald. 

„Vroeger was het beter 
dan nu, maar het is geluk-
Jjig voorbij." 

(P. Theys). 

„Vaarwel armtierige karnaval, gij 
stapt het op en ik blijf achter en 
drink looksoep. De jongelui vieren 
feest, iedereen viert feest en de 
meisjes doen hun haar om karna
val te vieren." 

CTussen deze korte strofen 
door herhaalt Roanet dat zij blijft 
om haar magere soep te drinken...) 

„Catarina la pissosa (die veel 
watert) brengt haver naar de run
deren en graan naar de kippen. 
Dat is nodig als je wilt dat ze veel 
eieren leggen." 

En dan komt de mooiste strofe 
uit het lied. 

„De os jankt, de ezel danst, de 
duif zegt haar les op en de haas 
zingt het credo. En de vogel bidt 
het Onze Vader... Vaarwel armtie
rige karnaval, jij trapt het af en ik 
blijf om looksoep te drinken..." 

Nu de vasten geen magere soep 
meer is kan een liedje misschien 
voor de nodige bezinning zorgen! 

M9 13 

ioo^'dtarweiek^ 

Hoe vaak schreven we hier al over wijnen en ande
re culinaire genoegens die van monastieke oorsprong 
waren. Dit keer niet, al heeft de naam toch weer 'n 
religieus tintje. En al duurt de winter niet zo heel lang 
meer, een soliede winterdrank is nooit verloren, b.v. de 
„bisschop". 

BISSCHOP is een warme 
drank van Britse oor
sprong, samengesteld van 

rode wijn, water en specerijen. 
Volgens de Engelsen is de wijn 
liefst port, een hele fles. De wijn 
wordt met 3/4 hoeveelheid water 
verwarmd in een kleine kookpan. 
Hieraan wordt een lepel suiker 
toegevoegd en een halve appel-

sien waarin flink wat kruidnagelen 
gestoken zitten. Goed verwarmen 
mag, maar niet te overdadig. 

In de lage landen wordt „bis
schop" in verband gebracht met 
de hier populairste heilige man 
sinterklaas, en wordt dan ook veel 
gedronken op de vooravond van 
6 december Het recept ligt dan 

enigszins anders: besteek een ci
troen of sinaasappel met kruidna
gelen, leg die in een afgesloten 
emaillekookpannetje, voeg er en
kele pijpjes kaneel aan toe, een 
fles rode Bordeaux, een gelijke 
hoeveelheid water en laat dit alles 
zachtjes trekken Verwijder dan 
de vrucht en de kaneel en voeg er 
suiker naar believen aan toe. 

Een nog andere variatie is de 
„aartsbisschop". Steek in een zure 
appel enkele kruidnagelen. Leg 
deze appel in een geëmailleerde 
kookpan of vuurvaste schotel, 
voeg er een hele fles rode Bor-
deauxwijn aan toe, een kwart fles 
water en suiker naar smaak. Ver
warm dit alles en laat het — 
zonder koken — langzaam trek
ken. 

Het spreekt vanzelf dat de „bis
schoppen" ook buiten het winter
seizoen mogen gedronken wor
den. Er zijn hier killige, windenge 
en regenachtige dagen genoeg. 
Trouwens, een „bisschop" die 
even door de koelkast gehaald 
werd, kan voor wie van zoet 
houdt, ook een uitstekend aperi
tief of, zij het verbasterd, dessert-
wijntje zijn. 

GURUS 

Seer merckelyck was het dat 
Spitaels gheen potten heeft gebroocken 
op syn congres. Want deese rat 
heeft 't kaesken van de magt geroocken. 

^feehpeUn 
In „Meespelen (67)" zochten wij 

enkele elementen uit de woelige pe
riode na het overlijden van de jonge 
hertogin Maria van Boergondië. De 
oplossing Is: (1) 1482, (2) 1485. (3) 
Brugge. Slechts een tiental juiste 
antwoorden en uiteraard éèn winnaar 
van het boekenpakket: V\l. Janssens, 
Apollostraat 90 te 2600 Berchem. 

Hieronder volgt een nieuwe opga
ve, de 69ste in deze reeks. Indien u 
meent de precieze antwoorden te 
kennen, aarzel dan niet om uw oplos
sing naar ons door te sturen. Mis
schien wint u een boekenpakket WIJ, 
Meespelen (69), Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel Vóór 4 maart a.u.b. 

DE late Middeleeuwen in 
Vlaanderen en het ver
weer tegen het opdringen 

van Frankrijk. Dat is het kader 

waarbinnen onze kwis zich deze 
keer afspeelt 

Het verdrag van Athis in... (1) 
(jaartal) had in feite de zelfstandig
heid van Vlaanderen hersteld, 
doch dit maakte geen einde aan 
de pogingen van de Franse koning 
om het weerstandsvermogen van 
het graafschap te ondermijnen, 
door uit de bepalingen van het 
verdrag zoveel mogelijk politieke 
en financiële voordelen te halen. 

Graaf Lodewijk van Nevers, die 
regeerde tussen ... en ... (2), was 
niet meer dan een instrument van 
de Franse expansiepolitiek Bin
nenlands oefende zijn administra
tie het bestuur uit De tegenstand 
tegen de grafelijke politiek, vnl. 
wegens de sociaal-ekonomische 
achteruitgang, ging uit van de 

Vlaamse kuststreek (met een boe
renopstand) en van de stedelijke 
ambachten (opstand van Gent, 
o.l.v... [3]). De graaf kon enkel met 
Franse militaire steun zijn gezag 
handhaven. 

De regering van Lodewijk van 
Male (van ... tot...) (4) was een pe
riode van strijd om de macht in de 
verdeelde Nederlanden. Er deden 
zich herhaalde botsingen voor tus
sen Vlaanderen, Brabant Hene
gouwen, Holland en Gelre. Een 
grote kans op sukses voor Vlaan
deren in deze strijd werd verhin
derd door de opstand van Gent 
(1379-1385) die de macht van de 
graaf gedurende zes jaar lam leg
de. 

Bovendien stierf met graaf Lo
dewijk het Vlaamse huis in manne
lijke lijn uit wat een onverwachte 
wending bracht in de politieke 
ontwikkeling. De Boergondiër ... 
(5) (naam) kwam op de troon, 
door zijn huwelijk met Margareta 
van Male. De nieuwe graaf gaf toe 
aan Gent om zijn situatie te konso-
lideren. 
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Stenen met een sterk verhaal (7) 

De doolhof van 
Sint-Omaars 

De speurtocht naar stenen met een sterk verhaal 
brent ons deze week in Saint Omar in de Pas de Ca
lais waar we in de O.-L-Vrouwbasiliek op zoek gaan 
naar de legendarische doolhof en de graftombe van 
Sint Erkembode. Een kerk boordevol stenen met 
sterke verhalen. 

dat de operatie af is Opnieuw 
zitten we midden de symboliek 
De monniken van St-Omaars kwa
men eertijds in een bootje aan, de 
pelgnms knielden de heenreis op 
de zwarte stenen van het doolhof 
en volgden de witte bij de terug
keer 

DE geschiedenis van Sint 
Omaars is zeer oud Naar 
verluidt was het de Ger

maanse monnik Audomardus en 
zijn gezel Bertijn die er na een 
boottocht op de nvier de A een 
klooster stichtten Na verloop van 
tijd groeide de eenvoudige neder
zetting tot een heuse stad uit die 
naar Audomardus of Otmar ge
noemd werd Pronkstuk van de 
nederzetting werd de abdijkerk 
die de naam meekreeg van Bertijn 

„Weg 
naar Jeruzalem" 

In de abdij stierf ook de laatste 
loot van het legendarische ge
slacht van de Merovingers 

In 1677 werd Sint Omaars na 
het verdrag van Nijmegen bij 
Frankrijk ingelijfd en begon de 
neergang van deze toch wel voor
spoedige bevolking, de wijn- en 
wolhandel had er tot dan levendig 
gefloreerd 

Na de Franse revolutie bleef de 
abdij verlaten en onbeheerd en 
raakte totaal verwaarloosd In 
1830 ging ze in de vlammen op en 
in 1947 stortte de monumentale 
toren in mekaar 

Van de abdijkerk die tot dan tot 
de prachtigste van de Lage Lan
den mocht gerekend rest nog 
enkel een majestatische ruïne die 
het bezoeken waard blijft De St-
Bertijnkerk bezat een reusachtige 
vloer met zwarte en witte tegels, 
kunstig tot een doolhof of labynnt 
samengelegd 

Dit labyrint stond bij de kerk
gangers bekend als „de weg naar 
Jeruzalem" en werd bij wijze van 
boete op de knieën gelopen Een 
uur duurde die pijnlijke weg 

De doolhof van St-Bertijn moet 
enorm groot zijn geweest want de 
huidige doolhof in de O-L-Vrouw
basiliek van St-Omaars is een 
kopie die „slechts" éénvierde van 
de oorspronkelijke vloer bedraagt 
Maar wat willen deze zwart-witte 
tegels nu eigenlijk zeggen? 

Hoewel histonci het met me
kaar roerend oneens zijn en blij
ven wijzen ze allen in eenzelfde 
richting De doolhof van St-
Omaars IS en blijft een mengeling 
van waarheid, verzinsel, fantazie 
en bedrog 

Bovendien wordt de doolhof 
omringd door pilaren waarop de 
vier evangelisten onder hun die
rengedaanten worden voorge
steld 

Maar beginnen wij het verhaal 
bij het begin, in het oude Athene 

van koning Egeus De vorst had bij 
een vriendin een kind verwekt Na 
deze daad haastte hij zich terug 
naar zijn paleis na eerst aan de 
moeder zijn schoenen en zwaard 
te hebben toevertrouwd Indien de 
boreling een jongen was diende hij 
zich voorzien van deze attnbuten 
in Athene te melden De jongen, 
Theseus genaamd, wordt door de 
vader herkent, ruilt schoenen en 
zwaard in en wordt „de herkende 
bode" genoemd Hier wippen we 
even naar Sint-Omaars waar Sint 
Erkembode om het hoekje komt 
kijken Door de eeuwen heen of
ferden pelgnms hun schoenen en 
wandelstok aan het graf van St-
Erkembode in de kerk van St-
Omaars 

Een van de opdrachten van de 
jonge Theseus was de stier Mino-
taurus te verslaan die in een dool
hof zat opgesloten Dat doet „de 
herkende" en zal, wanneer zijn 
taak IS geslaagd, de zwarte zeilen 
van zijn boot door witte vervan
gen Aldus zijn vader benchtend 

De uitvinder van het labynnt is 
de architekt Daedalus, hij bouwde 
het voor koning Minos op Kreta 
maar werd er later zelf in opgeslo
ten 

Maar de vindingrijke Daedalus 
zoekt bijenwas en pluimen en 
vliegt met zijn zoon Ikarus uit de 
gevangenis weg De ongehoorza
me zoon vliegt echter te dicht bij 
de zon en stort — zoals Breugel 
het uitbeeldt — in zee Ook hier 
zal de bedevaarder opmerken dat 
men niet sluwer dan de Meester 
mag zijn en dat de verwaande 
mens die steeds hoog wil vliegen 
gestraft wordt en laag valt 

Begluurd door de vier evange
listen-monsters beseft de pelgnm 
dat er geen ontkomen is en zet 
zijn knieentocht voort Eens in het 
midden van de doolhof kijkt hij 
midden in de zon die haar stralen 
tot in het hartje van de doolhof 
gooit De zon die Ikarus ten val 
brachti Voor de dagen dat er geen 

De doolhof van St-Omaars er knielen geen pelgnms meer 

zon viias werd er op de kerkmuur 
dan maar een zon geschilderd 
Vanop zijn plaats kijkt de bede
vaarder ook in een astronomisch 
uurwerk dat de stand van de 
planeten en de sterrebeelden 
weergeeft 

Steen van Egeus 

Sinds jaren knielen er geen pel
gnms meer op het doolhof van St -
Omaars Het geloof is met meer 
wat het ooit is geweest 

De plaveien worden nu groten-

Ik was zowat elf jaar toen die markante meeting 
doorging van de Vlaamse koncentratie ofte Christelij
ke Vlaamse Volksunie, in de smidse bij onze Nonkel 
Mil En ik mocht er met naartoe' 

Dat was nochtans op een ogenblik waarop ik er, los 
van de „natuurlijke gegevenheid van flamingantisme-
door-afstamming", niet aan twijfelde dat ik in de 
politiek zou gaan, later 

Ze liepen bij ons in en uit de incivieken, mannen die 
met vader zaliger op pensionaat waren geweest Zij 
hadden aardappelen gepikt om toch wat meer te eten 
te hebben in de gevangenis, en brieven laten buiten-
smokkelen door de Spek- en andere paters Die 
mannen kwamen vertellen en sigaren roken of er ver
kopen zoals de „Grijze Maarschalk" van Herenthout 

Ik vergeet het met, en nooit Toen ik naar 't kollege 
van Aarschot ging, naar de 6de Latijnse, kwam op de 
vraag „wat ik later zou worden", steeds het antwoord 
„Advokaat Om de zwarten uit het kot te halen " Waar
op iedereen vond dat er tegen de tijd dat ik advokaat 
zou zijn, wel geen probleem meer zou bestaan In 
1962 behaalde ik in Leuven mijn diploma doctor in de 
Rechten, en nu in 1985 wordt een amnestievoorstel 
nog met in overweging genomen' 

In het zalige Westerio waar ik thans nog woon — ik 
heb gebouwd op de plaats zelf waar vroeger die smid
se stond — heb ik „alles" meegemaakt als zoon van 
een „zwarte" spitsroeden gelopen na de oorlog, met 
de bevrijding Toch misdienaar geraakt — les petits 
vicaires, weetjewei — en bij de chiro Zelfs bij de KSA 
en bij de scouts (heerlijke tijdO En SjOtter, en bij de 
studentenklub (als die tijd nog zou bestaan ) en 
natuurlijk bij het Davidsfonds (tot na Egmont) en bij 
het Ouderkomitee, en in de politiek, bij betogingen, in 
verkiezingscampagnes, en toevallig ook nog verschil
lende mandaten ter harte nemen 

Een vaste draad, naast de Vlaams-nationale overtui
ging, IS het sociale dienstbetoon Overgenomen van 
vader zaliger, een familie-eigenschap van de Thys-sen, 
meestal behept met een aangeboren rechtvaardig
heidsvirus Opstandig tegen onrecht Schrik hebben 
van de prik van de tandarts, maar „schiet, lafaard als je 
durft" roepen als ze in opstand komen Een sociaal 
dienstbetoon dat ik zal blijven uitoefenen, onafhanke
lijk van elk mandaat, omdat mensen voorthelpen 
belangrijk is 

De middenste snaak met de voeten In het vijvertje 
is Jef Thys (° 17 maart '39 In Betekom). Thans VU-se-
nator en burgemeester van Westerio. 

Naast hem Eky (zoon van Jef) Van de WIele. 
(Waar zou die thans uithangen, vraagt Jef Thys). 
Rechts op de foto, Jef Dauwen, thans VU-gemeente-
raadslid in Wommelgem. 

deels door een nieuw altaar en 
een tapijt verborgen Maar wie wil 
delen in de wondere symbolenwe-
reld en de geheimen van St-
Omaars raden wij toch een uitge
breid bezoek aan deze kerk vol 
verrassingen aan 

Het begint reeds bij het binnen
komen waar voorbij de poort „de 
steen van Egeus" gemetseld zit en 
een pelgnm naar Compostella 
voorstelt met de nadruk op de 
schoenen en de staf (zwaard) van 
koning Egeus Achteraan de kerk 
hangt een Kruisafneming van Ru
bens en een albasten Mana met 
een kat In het midden de kapel 
van St-Erkembode en het beeld 
van Sint-Bertijn met zijn schip, 
Theseus gelijk 

In de linkerbeuk het astronomi
sche uurwerk en de beeldengroep 
„de Grote God van Terwaan" uit 
de verwoeste katedraal van Ter
waan Vooraan links de graftombe 
van St.-Erkembode nog steeds 
sterk aanbeden tegen beender-

d¥ y 
St-Omaars 
ligt op zo'n 
165 km van 
Brussel en 
dus bij de 
deur. Wie 
naast de reli
gieuze monu

menten ook nog wat anders wil zien, 
raden wij het Sandelinmuseum in de 
Carnotstraat 14 aan. Tal van Vlaamse 
en Hollandse schilderijen zijn er te 
kijk; ook het Dupuismuseum met zijn 
uitzonderlijke vogeltentoonstelling 
(enig in Frankrijk) is de moeite. En na
tuurlijk een wandeling in het stad
park, op de vestingen en langs de wa
tergangen. Ergerlijk blijft dat de ba
rokke kerk van de jezuïeten een 
loods voor auto's en kermiswagens 

kwalen en steeds bedolven onder 
kousen, schoenen, nylons, sokken 
en beha's 

Ten slotte het labyrint zelf, dit 
magische veld van witte en zwarte 
wegen, onontwarbaar en vol ban
ge geheimen Wie deze ruimte 
overschouwt kan enkel zwijgen 
en de stenen laten spreken i 
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Brons voor Kruikenburg 

Italiaans 
volleybal loont 

Mensen die het kunnen weten beweren dat ons 
volleybal een historisch weekend achter zich heeft. In 
Belgrado won Kruikenburg inderdaad brons in de fina
le van de konfederale beken Op zich een inderdaad 
lovenswaardige prestatie. Maar men moet het ereme
taal wel in een juist sportief kader proberen te 
situeren. 

DIE konfederale beker stelt 
immers met zoveel voor 
De Oosteuropese ploe

gen nemen er met aan deel en de 
Italianen zijn momenteel twee klas
sen te sterk voor de overige 
Westeuropese vertegenwoordi
gers Daarmee is alles gezegd 

Impulsen. 

Kruikenburg won in de Joego
slavische hoofdstad één van de 
dne wedstrijden tegen Genk 
Genk won in drie dagen geen 
enkele set Kruikenburg en Genk 
scheren in de nationale kompetitie 
bovendien met de hoogste top
pen De ploeg uit Ternat ligt flink 
wat achter op Lennik, Kortrijk, 
Roeselare en Genk en voert mo
menteel de tweede helft van de 
rangschikking aan Men kan dus 
bezwaarlijk beweren dat in Belgra
do het kruin van het Europese 
volleybal op het terrein stond 
Waarmee we Kruikenburg en 
Genk hun pleziertje met misgun
nen maar beide klubs kenden al 
betere penoden in hun geschiede
nis De konfederale beker was een 
prettig intermezzo Een stimulans 
voor de spelers die er misschien 
nieuwe impulsen ervoeren want in 
het Westeuropees volleybal blijkt 
nog veel mogelijk te zijn Dat be
wijzen de Italianen nu al twee jaar 
na elkaar Voor enige seizoenen 
wogen de bewoners van het 
schiereiland niet zwaarder dan 
onze spelers in het Europees vol
leybal Ze schakelden echter over 
naar het professionalisme Net als 
de voetballers en de basketbal
spelers vonden zij milde sponsors 
in het bedrijfs- en bankwezen De 
gevolgen waren spectaculair Vo
rig seizoen won Parma tot een
ieders verbazing de Europabeker 
voor landskampioenen Men be
schouwde dit sukses evenwel als 
een accidenteel verschijnsel Op 
dat moment waren de Oosteuro
pese ploegen immers nog volop 
bezig met de voorbereiding van 
de Olympische Spelen In 1985, 
zo werd verondersteld, zouden zij 
wel orde op zaken stellen Het 
verliep anders In Anderlecht won 
Santal Parma een tweede maal de 
Europacup en dit ten nadele van 
Sofia, Praag en Zagreb De Rus
sen had ZIJ al in een eerder sta
dium uitgeschakeld Het wil wat 
zeggen en het stemt tot nadenken 
Het bewijst dat volleybal m de 
eerste plaats een kwestie is van 
training, van werken, van begelei
ding Parma speelde spectaculair. 

het leverde spektakel Nogmaals 
werd geïllustreerd hoe mooi en 
meeslepend topvolleybal wel kan 
zijn. 

Hiërarchie 
Een en ander houdt natuurlijk 

geen pleidooi in voor de invoenng 

van professioneel volleybal in 
Vlaanderen Gewoon ondenkbaar 
Daarvoor slaat die sport met ge
noeg aan Wie aandachtig de lijst 
van onze eerste klasse ploegen 
bekijkt zal wel vaststellen dat vol
leybal nog enigszins gedijt in die 
streken waar geen andere sport-
klubs de top halen 

Lennik, Kortrijk, Ternat, Maas
eik, Roeselare, Herentals enz In 
Italië IS het eigenlijk met anders 
Geen Milaan, geen Rome, geen 
Turijn Wel Modena en Parma Het 
zegt wel iets over de hiërarchie 
der sporttakken De Italianen heb
ben evenwel het geluk dat het 
bedrijfsleven brood ziet in de 
sport Zelfs in de minder populaire 
disciplines en dat maakt natuurlijk 
het grote verschil i Kruikenburg, goed voor brons op de konfederale beker van Belgrado 

Het uur van de waarheid sloeg in München 

De verkeerde rekeningen 
van Roland Liboton... 

Roland Liboton is niet langer wereldkampioen veld
rijden. In München werd bewezen dat de crack uit Ril
laar zijn meesterschap over het gilde der fietsende 
akrobaten voorlopig is kwijtgeraakt Tot eenieders 
verbazing en tot veler droefenis werd de 36-jarige 
Klaus Peter Thaler voor het eerst in zijn lange 
loopbaan wereldkampioen bij de profs. 

TOT eenieders verbazing om
dat met de winstkansen 
van de Westduitser eigen

lijk geen rekening werd gehouden 
Vorige week nog, in het Zwitserse 
Wetzikon, werd hij door Liboton fi
guurlijk in de vernieling gereden 
De uitslag van de titelkoers bevat 
trouwens genoeg stof tot diskus-
sie In de eerste tien vinden we wel 
zeven namen waar we geen ge
zicht of silhouet kunnen opplak
ken 

Vragen... 
Tot eenieders droefenis omdat 

Thalers sukses toch veel beden
kingen oproept Klaus-Peter was 
in zijn beste jaren éen der betere 
maar nooit een absolute topveldnj-
der Voor de De Vlaemincks, voor 

Zweifel én voor Liboton vormde 
hij nooit een echte bedreiging 
Bovendien stopte hij anderhalf 
jaar geleden met de aktieve sport
beoefening HIJ werd coach van de 
Westduitse wielerfederatie maar 
kapte in december jongstleden 
met zijn werkgever Thaler greep 
opnieuw naar de fiets, werd gese-
lekteerd voor het wereldkam
pioenschap en was op de bevro
ren sneeuw rond het Olympisch 
stadion gewoon de sterkste, de 
stuurvaardigste Zonder het zelf 
te willen heeft hij daardoor de 
vraag gesteld naar de inhoud van 
het huidige veldnjderskorps 

Terug naar Liboton Het kan nu 
met langer ontkend worden dat de 
veelvoudige wereldkampioen in 

de voorbije maanden minder sterk 
reed dan in vroegere seizoenen 
Wekenlang speelde hij verstop
pertje met de verslaggevers Op 
de sneeuw wenste hij geen risi-
ko's te nemen Hij reed berekend, 
verspilde met langer zijn krachten 
in eentonige solo's die hem mets 
méér dan een eerste plaats ople
verden Voortaan kon en mocht 
het ook anders In München viel, 
Roel evenwel door de mand, of 
beter door de fiets Op sneeuw is 
Liboton dezelfde met Dat is met 
onbegnjpelijk maar het wijst op 
beperkingen Sneeuw is een win
ters weerverschijnsel en veldnj-
den IS een wintersport Waardoor 
dit excuus eigenlijk met kan weer
houden worden 

Liboton werd door pech ge
remd Wellicht Maar waarom reed 
hij dat gat van dertig sekonden 
met dicht^ Integendeel, hij verloor 
nog meer tijd om roemloos tiende 
te eindigen Dat de tiende plaats 
met méér waard is dan de tweede 
IS slechts gedeeltelijk waar Van 
een echte sportman mag ver
wacht worden dat hij in belangnj-
ke wedstrijden tot het uiterste 
gaat Liboton was zondag gewoon 
geen wereldkampioen en daar
mee IS zoniet alles dan toch veel 
gezegd Want dat het een stadion
cross betrof verandert niets aan 
de harde feiten De diskussie om
trent het karakter van het veldrij
den IS al even oud als de discipline 
.ie\f De verdeling tussen lopen en 
fietsen, klimmen en dalen, weg en 
veld was nog nooit dezelfde Een 
kampioen in konditie bekommert 

zich daar met om Die njdt en wint 
meestal Dat was met Liboton in 
de voorbije maanden zelden het 
geval Zoveel is ons nu wel duide
lijk geworden 

Winter '86? 
Overigens moet men opletten 

wanneer men vergelijkingen 
maakt met vroegere kampioenen 
Een Ene De Vlaeminck en een 
Rolf Wolfshol waren in hun beste 
momenten misschien met sterker 
dan een goede Liboton maar ze 
waren ongetwijfeld veelzijdiger 
Ene De Vlaeminck won ooit de 
Ronde van België en een rit in de 
Tour de France, Rolf Wolfshol 
zegevierde ooit in de Ronde van 
Spanje Wat heeft Liboton op de 
weg al gepresteerd"^ 

Waarmee we Liboton als top-
veldrijder zeker met willen afschnj-
ven Integendeel zelfs Hij heeft in 
het verleden al vaker teruggesla
gen Ons zou het zelfs verwonde
ren indien hij volgend seizoen met 
opnieuw het veldrijden zou domi
neren 

In Asper zal hij zijn regenboog
trui zeker willen terugpakken Wij 
verwachten zelfs dat hij zijn sei
zoen totaal anders zal opbouwen 
Liboton zal zich in de winter van 
'86 waarschijnlijk met sparen, hij 
zal de risiko's met schuwen Hij zal 
wellicht weer duwen en winnen 
Zoniet mislukt ook die campagne 
Want dat hij in de voorbije maan
den totaal verkeerde rekeningen 
maakte, staat nu onomstootbaar 
vast 
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Mir 
,Over zeven 
stichtende mannen' 

„Het bestuur van VU-Antwerpen is fier dit stukje 
geschiedenis te kunnen aanbieden. Wij hebben met 
deze uitgave enkel en alleen de bedoeling gehad aan 
degenen die de zeven stichters van de VU hebben ge
kend een herinnering aan te bieden en aan de 
jongeren mee te delen hoe groot de inzet en de taak 
van deze pioniers is geweest." 

Met deze woorden stelde Koen Pauli, voorzitter van 
VU-Antwerpen het boek „Over zeven stichtende 
mannen" aan de pers voor. 

WAAR in „Op de Barrika-
den" het verhaal van 
de Volksunie en de 

Vlaamse natie in wording werd 
geevokeerd poogt deze uitgave 
de zeven VU-stichters zo levendig 
mogelijk voor de geest te roepen 
Zowel in beeld als in woord Wij 
menen dat de samenstellers daar
in zijn geslaagd 

In beeld door zeven luimige 
tekeningen door kunstenares 
Dree Vanden Bergh en in tekst 
door Walter Roggeman 

In het hoofdstuk „De Mensen" 
wordt verteld wie de zeven waren 
die op 21 november 1954 in de 
Brusselse St-Michiel de VU heb
ben opgericht Walter Couvreur, 
Wim Jonssen, Rene Proost, Ludo 
Sels, Frans Vander Eist, Rudi Van 
der Paal en Herman Wagemans 
Zeven verschillende karakters die 
elk op eigen wijze hun stempel op 
het ontstaan en de verdere groei 
van de Vlaams-nationale partij 
hebben gedrukt 

In een uitgebreide voorstelling 
van de dramatis personae vertelt 
Walter Roggeman over de tijd 
waarin de stichting doorging 

Roggeman vertelt waarmee de 
zeven toen bezig waren Het valt 
op dat ze uit verschillende richtin
gen kwamen maar eindelijk — 
zoals Frans Van der Eist het ver
woordt — slechts éen doel had
den „ een aanval doen op al de 
gevestigde machtsstrukturen als 
daar waren de politieke partijen, 
de vakbonden en de ziekenfond
sen" 

Vervolgens vertelt het boek 
over de rol van de VU-afdeling 
Antwerpen die van meet af aan 
een soortement stemmenreser
voir voor de VU is geweest 

„Strooptochten" 
In het tweede hoofdstuk wordt 

vertelt over de eerste meetings 
die door de jonge partij werden 
georganizeerd Meetings waren in 
die jaren, toen de elektronische 
kommunikatiemedia nog niet zo 
ontwikkeld waren, een voor de 
hand liggend middel om mensen 
te bereiken 

Dat zoiets met altijd zonder ge
vaar verliep wordt in talrijke anek
doten verhaald Een ander kapittel 
vertelt over de legendarische 
schooipartijen — door Walter 
Couvreur „Strooptochten" ge
noemd — om de propaganda te fi
nancieren Sterke verhalen daar
omtrent lijken vandaag ongeloof
waardig En toch 

Het boek bevat naast de tref
fende tekeningen ook de hand
schriften van „de zeven" 

Voorzitter Vic Anciaux getuigt 
dertig jaar na datum dat de zeven 
aan de basis liggen van de Vlaam
se natie m wording Een met mis te 
verstaan eresaluut Het boek 
wordt besloten door Walter Luy-
ten die de vraag probeert te be
antwoorden wie deze stichtende 
generatie zal aflossen 

Vriendschap 
Op Frans Van der Eist na trok

ken allen zich uit de aktieve poli
tiek terug Twee van de stichters 
zijn reeds overleden Dat de zeven 
het soms ook oneens waren be
hoort tot de kern der dingen zelf 

De wil om het uitgezette doel te 
-bereiken was echter sterker dan 
de meningsverschillen Dat de 
vriendschap daarbij een hulp is 
geweest heeft Wim Jonssen na
drukkelijk beklemtoond in een 
rede bij zijn zestigste verjaardag 
een paar weken voor zijn overlij
den 

„Ik heb het geluk gehad de strijd 
te kunnen voeren naast goede 
vrienden Ik ben trouwens altijd 
biezonder gevoelig geweest voor 
vnendschap Ik vind dat een van 
de waardevolste dingen in het 
leven Ik heb ook steeds gepoogd 
vriendschap boven meningsver
schillen te stellen en ook boven te
genslagen Want dan juist kan 
men vnenden nodig hebben" 

En dat is misschien wel de 
grootste verdienste van dit boek. 
aan de huidige generatie tonen dat 
het te bereiken doel slechts dank 
ZIJ beslistheid, offerzin en vertrou
wen in mekaar kan bereikt wor
den „De zeven" hebben daar on
getwijfeld een stichtend voor
beeld van gegeven (m.v.l.) 

— Over 7 Stichtende Mannen, 
uitg. door VU-Antwerpen(stad), 
Wetstraat 12 te 2008 Antwerpen 
(03-236.84.65). 350 fr. en 45 fr. ver-
zendingsonkosten. Zo zag Drée Ludo Sels... 

Terug op de planken 

Herman Elegast 
met ,,Taptoe'' 

De naam Herman Elegast doet meteen denken aan 
die grote Vlaamse zanggroep die tot begin zeventig 
op de Vlaamse podia prachtig vokaal werk vertolkte. 
Hun melodieën waren rijk en speels, hun teksten poë
tisch en in het teken van hun tijd maatschappijkritisch. 
Wat Jantje als doorsnee-Vlaming op school heeft ge
leerd, zullen twee generaties niet meer vergeten. 

ACHTERAF zagen we Her
man, als solo-artiest weer 
onder de grote lichten 

van het Zangfeest, en was een 
grote naam op de IJzerbedevaart 
De jongste jaren werd het wat stil 
WIJ vroegen Herman, die nu als 
spilfiguur rondtrekt met het Gents 
teater Taptoe, na een bekroonde 
premiere in Amsterdam, hoe het 
hem was vergaan, na het uiteen
vallen van de Elegasten"? 

Poëziezingen 
H. Elegast: „Iedereen ging zijn 

eigen gang Ivan bracht nog een 
plaat uit, waaraan ik ook deelnam 
Ik werkte dan mee aan gelegen-
heidsprojekten, voor de BRT, aan 
teater en ook aan totaalspektakels 
waar men mij nodig had Inmiddels 
volgde ik ook keramiek bij Lieve 
De Pelsmaecker, die onlangs 
overleed Ik nam ook aktief deel 
aan het wereldkongres voor Espe
ranto Zo was ik met heel wat ver
scheidene projekten bezig" 

„WIJ": We ontdekten je naam 
vorig jaar als producer van pla
ten? 

H. Elegast: „Ja, wellicht heeft 
het te maken met mijn BRT-werk 
dat men mij dan vroeg vanuit de 
Chnstelijke Mutualiteiten om een 

kompilatieplaat te maken rond de 
relatievorming Met erop teksten 
en liedjes van Johan Verminnen, 
Zjef van Uytsel, Freek Neynnck, 
en vele anderen Er kwam meteen 
een bestelling van een kleine 
14000 eksemplaren, en achteraf 
ging nog eens zoveel door de 
persen De plaat wordt als huwe
lijkscadeau gegeven, vandaar het 
sukses Ik nam ook een elpee op 
met poëzie En nu heb ik er een op 
stapel met teksten van Anton van 
Wilderode, waar ik dan muziek 
voor schreef" 

„WIJ": Ik zag BRT-producer 
Guldo Cassiman In de zaal zitten. 
Hebben jullie samen een nieuwe 
groep, of is het gewoon uit be
langstelling? 

Herman Elegast en Pierrot nu in het liedjesteater Taptoe van Freek 
Neirynck 

H. Elegast: „Ja, naast mijn werk 
met het poppenteater Taptoe gaat 
mijn belangstelling vooral naar ons 
Ensemble voor Religieuze Ortho
doxe Muziek Het is dus Cynlli-
sche muziek, die we als kwartet 
brengen, met Guido (Cassiman) 
die al jarenlang een goede vriend 
van me is, en ook Jos Simal en 
Paul Nieuwdorp We plannen ook 
een plaat met dit kwartet dat on
der de naam Gospodi optreedt, 
het wordt naar ik hoop een Eufo-
dia (Davidsfonds)-uitgave " 

„Bohemer" 
„WIJ": Maar je verdient je 

brood met „Taptoe", een soort 
totaalspektakel voor kinderen, 
en het ziet eruit dat je het heel 
graag doet...? 

„Het vraagt veel werk, een enor
me inzet op de planken zelf en ook 
in de voorbereidingen, maar zoals 
je zegt, doe ik het graag Het is 
Freek Neirynck die me vroeg om 
aan dit projekt mee te werken en 
het IS een geweldige uitdaging dit 
jonge volkje te kunnen overtuigen 
en boeien Onze première in de 
„Brakke Grond" te Amsterdam 
was een enorme meevaller (la
zen we ook in „Het Parool") en ik 
heb voor deze voorstelling ook 
kunnen werken aan nieuwe lied
jes, terwijl ik teksten uit vroegere 
shows (zoals „Harlekijn, je touw
tjes zijn los") op muziek kon zet
ten Het IS boeiend werk, hoewel 
het steeds rondtrekken is en het 
leven van een „bohemer" Maar 
samen met de religieuze muziek is 
dit nu wat ik het liefst doe, en ik 
hoop dat het nog lang mag duren" 

Voor de vele kinderen met hun 
ouders in de zaal was het „Liedjes-
teater met poppen en akteurs" 
een overhoopte meevaller, en al
vast een aanrader om voor een 
volgend jeugdfeest in huis te ha
len Kontaktadres is Taptoe, Tar-
westraat 18 te 9000 Gent 

Sergius D. 
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Een Brugse tijdgenoot vertelt over de 

„Merckenweerdigste 
voorvallen'' van 1789 

17 

; 789 betekent een scharnierjaar in de Westeuropese geschiedenis. In Parijs 
woedde de revolutie in volle hevigheid, in eigen land was er de zg. „Brabantse" en 
„Luikse" Omwenteling. Het Brugse stadsarchief bezit enkele dikke bundels van 
een tijdgenoot, de „mercenier" Jozef van Walleghem. 

Deze kroniekschrijver verhaalt op pittige en vaak biezonder schilderachtige 
manier de gebeurtenissen van dit magische jaar, 1789. 

„Op den t4 October is door de 
konstminnende tonneelspeelders der 
Vlaemsche schouwburg vertoont ge
worden, „Den Schuldernaer", het 
Fransch stuk „Les Dettes", commedie 
in twee deelen, gevolgt door „De 
Sprekende Schilderije" commedie in 
één deel; het tonneel met schoone, 
nieuwe decoratién verciert zijnde, is 
telkens door veele aenschouwers 

JOZEF van Walleghem was 
„mercenier" Dit betekent 
dat hij een kraam openhield 

waar men van alles kon kopen 
van parels over roskammen en 
bnllen en sleutels tot slaapmutsen 
Aanvankelijk wou hij pastoor wor
den en daartoe had hij school 
gelopen in de kapittelschool van 
Sint-Donaas. Naderhand zag hij 
van deze roeping af Van Walle
ghem werd dan maar handelaar 
HIJ hield daarenboven een soort 
dagboek bij waarin hij al wat hij 
zag en meemaakte beschreef Ui
teraard noteerde hij alleen dat wat 
hem belangrijk leek en aan de 
hand van de gegevens waarover 
hij zelf kon beschikken Als een
voudig mercenier had hij geen 
toegang tot de hogere milieus en 
kon hij slechts gissen wat in die 
knngen gebeurde 

„Noodt onder 
de arme" 

Toch — of misschien ook juist 
daarom — is zijn relaas ongemeen 
boeiend Zo wordt de lezer gekon-
fronteerd met de zeer strenge 
winter van 1788-'89 Er werd jacht 
gemaakt op wolven en kraaien in 
het „Brugse Vrije". De armen en 
werklozen kregen het zwaar te 
verduren, graan en brandhout 
werden schaars en dus onbetaal
baar en hierdoor ontstonden relle
tjes op de Brugse markten Aan
grijpend IS b v het verhaal van de 
arme schoolmeester Duijsburg die 
naast zijn vrouw doodvroor in zijn 
bed De armen leden koude en 
honger, maar ondertussen weer
klonken vrolijk de belletjes van de 
prachtige sleden van de Brugse 
aristokraten 

Wanneer je de nodige tijdskor-
rekties en de gewijzigde omstan
digheden inbouwt, dan „herken" je 
duidelijk toestanden die ook van
daag nog bestaan. Die eigenlijk 
„van alle tijden zijn" Ook vandaag 
knjgen talrijke „sociaal-zwakken" 
(zo heet men dit nu) het erg 
benauwd door de knsis En enkele 
weken geleden stierf een man van 
de vrieskou, toevallig ook te Brug
ge. 

„Daegs naer drijkoningendag is 
sieur Duijsburg meester-scliool-
meester wonende omtrent St.-Anne-
kercke, 's morgens nevens de zijde 
van zijn vrouwe doodt gevonden, niet 
zonder groote persumatie (= ver
moeden) dat hij doodt versteven was 
terwijl er naer zijn overlijden in dit 
huijs gebrek aen alles door de weijni-
ge praticke die hij was hebbende, 
gevonden wiert, waaruijt men afme-
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Detail uit een tekening van J Beerblock (1739-1806), het Burgplein te Brugge. 

ten kan hoe groot den noodt onder 
de arme en onder de duijsenden die 
uijt het werk zijn moet geweest heb
ben." 

Van Walleghem was op zijn 
best in het beschrijven van het 
straatleven In 1789 waren er te 
Brugge talrijke optochten van de 
schuttersgilden en deze vertelt hij 
liederlijk De voornaamste attrak-
tie van het jaar, de Meifoor, wordt 
uitvoerig getekend De kroniek-
schnjver was gelukkig er aan te 
kunnen toevoegen dat er mets 
vertoond werd „tegenstrijdig aen 
de goede seden" 

Het verleiden van soldaten is 
blijkbaar ook geen recent ver
schijnsel. 

„Op den 2 meij 's morgens heel 
vroeg zijn alhier binnen Brugge van-
uijt Sluijs in Vlaenderen aangebragt 
en aldaer geapparendeert twee jonge 
dochters deser stadt Brugge, wonen
de bij hunnen vaeder in d'Oliestraete 
en die sedert lang een ondeugend 
leven hadden gelee ft, ter oorzaeke 
dat zii eenige daegen geleden twee 
soldaeten van het alhier in garnisoen 

liggende regement hebben verleijt en 
door hun toedoen uijt den stadt ver-
transporteert U. Dees twee dochters 
zijn alhier in egte van vangenis ge-
weegt geworden; zullende zij mogen 
van gelukkig spreeken indien zij het 
met een tugthuijs voor lange jaeren 
ontkomen, want men zegt dan den 
colonel van het regement over hun 
hoogste recht voor het weglichten 
der twee mannen is afeijschende". 

Flamingant 
Als een flamingant „avant-la-let-

tre" beschreef Van Walleghem 
ook fier het groeiend sukses van 
de „tonneelsspeelders der Vlaem- *' 
sche Schouwburg binnen de stadt 
Brugge", die uitsluitend in het Ne
derlands akteerden Dit gebeuren 
werd vooral toegejuicht door de 
steeds zelfbewuster wordende 
middenstanders, waartoe onze 
tijdgenoot behoorde, die franson
kundig waren Maar niettemin bui
tengewoon nieuwsgieng waren 
naar toneel, literatuur en de nieu
we ideeën van de 18de eeuw In 
deze sociale groep zou het flamin-
gantisme trouwens aardig wortel 
schieten. 

vereerlijckt zoodat men dees Vlaem
sche troupen meer en meer in luijster 
siet uitschijnen." 

In het straatleven speelden reli
gieuze taferelen uiteraard een gro
te rol Van Walleghem was er 
biezonder in geïnteresseerd Beel
dend IS zijn beschrijving van de 
Oostkampse boer die op 12 mei 
vanuit zijn dorp op handen en 
blote knieën naar de H Bloedkapel 
kroop 

„Verscheijde wijven met besems 
en borstels liepen hem geduerig ai 
vaegen voor, 't goon den kruijpenden 
wel eenig soulaers van geen glas of 
andere materien te ontmoeten toe-
bragt maer van den andere kant hem 
zeer belemmerde door het stof dat 
geduerig als eenen rook hem ont-
moetede.' 

De openbare terechtstellingen 
op de Burgplaats behoorden 
eveneens tot het straatleven Zij 
worden ten voeten uit verhaald 

„Op den 23 mei/ is wegens senten
tie crimineel van d'edele heeren van 
't Brugsche Vrije voor des zelfs 
Landthuijs binnen de stadt Brugge 
door den scherprechter op een scha

vot met roeden gegeeselt eenen 
jongman, oudt 22 jaeren, geboortig 
van Rui/mbeke; ontfangende 125 
slaegen ende voor ses agtereen vol
gende jaeren tot het Generael Oor-
rectiehuijs der stadt Gend verwesen 
zijnde, omdies wille dat hij wettelijk is 
overtuijgt geworden van op ver-
scheijde parochien van 't Brugsche 
Vrije te hebben begaen verscheijde 
dieften en veele moetwilligheden en 
voor vechten in verscheijde herber
gen en andere plaetsen-". 

Zo werd de moordenaar Aman-
dus Goudenijs op 14 februan ver
oordeeld tot de doodstraf, maar 
aangezien de misdadiger voort
vluchtig bleef, werd diens geschil
derd portret dan maar opgehan
gen 

„Het portrait van den gameiden 
vlugtelijnk was zoo correct naer 't le
ven afgeschildert dat men geen ver
schil saeg of den persoon zoud zelf 
in wesen opgehangen geweest heb
ben." 

Een ander makaber schouw
spel was het uit de Reien opvissen 
van de vele zelfmoordenaars/ Zo
als de ongelukkige, door haar min
naar verlaten, Anna Verschaeve 
en de aan de loterij verslaafde 
meester-kuiper Muijtenaere 

Gazette 
van Gend 

Via de „Gazette van Gend" ver
nam kroniekschrijver Van Walle
ghem het wereldnieuws, en vooral 
de verbijsterende gebeurtenissen 
in Frankrijk Maar ook in de Brey-
delstad gromde de revolutie Een 
opstandelingenleger opereerde 
vanuit Luik en de Verenigde Pro
vinciën, en in november kwam 
zowat het gehele land in opstand 
tegen Jozef II Ook Jozef Van 
Walleghem evolueerde van „fijge" 
tot „waeren vaederlander" en be
schreef de opkomst van het pa
triottisme te Brugge Hij is de 
eerste die ons een nauwkeurig 
verslag levert over de gebeurte
nissen rond de machtswisseling te 
Brugge, evenals over het bestor
men en de overgave van het Oos
tenrijks garnizoen Opvallend en 
tot op heden onbekend is de grote 
rol die daarbij gespeeld werd door 
een landmeter, Jacques Donche 
Ook de geestelijkheid liet zich met 
onbetuigd 

„Van alle zijden siet men de gees-
telijkheijd der biddende orders met 
't vrijheijdsteeken op de borst en 
kruijs in d'handen, waeronder ook 
eenige weerelijcke priesters de va
derlanders aenmoedigen en zig alle 
verhaasten om voorop ten strijd te 
trekken Den standaert der vrijheijd, 
dezelfde door d'heer Donche, ver
schijnt op de Mart; zijnde teenemael 
wit en daerop geschildert de woor
den-„Voor Vlaenders Geloof en Vrij
heijd'. 

Het relaas van de gebeurtenis
sen IS volstrekt uniek en zal tot de 
klassieke bladzijden van de Brug
se geschiedschrijving blijven be
horen Dit ego-dokument is dus 
met alleen belangrijk op het vlak 
van het geschreven getuigenis, 
maar werpt tevens een ander licht 
op de geschiedenis zoals deze 
door de traditionele historiografen 
werd uiteengezet. 

(pvdd) 

„Jozef Van Walleghem Mercken
weerdigste Voorvallen" is een uitga
ve van het Stadsarchief van Brugge. 
De BTK-ploeg die dit realizeerde 
stond onder de leiding van professor 
Yvan Van den Berghe. 

Men kan dit werk bestellen door 
het storten van 620 fr op het reke
ningnummer van het Gemeentebe
stuur van Brugge, 000-0019733-42, 
met de vermelding „Van Walleghem, 
deel 1789' 
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KORTRIJK 9 & 10 MAART 1985 

O p za te rdag 9 en zondag 10 maar t houdt d e 
Vo lksun ie haar 22ste kongres , onder het tema „Werk 
in een V laamse staat". D i t kong res gaat doo r in de za
len van „ D e Hal len" langsheen de Doo rn i kses teenweg 
te Kor t r i j k 

O p za te rdag 9 maart w o r d e n vanaf 14 uur de ont
w e r p t e k s t e n „Konfedera l isme" , „Medebeheer " , „So
ciale Z e k e r h e i d " en „Werkge legenhe id " in sekt iever-
gadenngen b e s p r o k e n O m 17 uur gaat de plenaire 
ve rgader ing door , me t s temmingen ove r de beslu i ten 
van de dr ie sek t ievergader ingen (niet ove r „Kon fede 
ral isme") 

Z o n d a g 10 maar t w o r d t reeds o m 10 uur gestar t 
me t d e plenaire ve rgader ing en s temmingen over de 
beslu i ten inzake „Kon federa l i sme" 

D e namiddagz i t t ing vang t aan om 14 u 30 en is 
openbaar Al le VU-kader leden en -sympat izanten wor 
den daar zeker v e r w a c h t 

Er zi jn b o o d s c h a p p e n van ar rond issements - en 
par t i j raadvoorz i t te r Riet D e C le r cq en VUJO-voo rz i t -
ter Bar t D e Ni jn 

Gemeenschapsmin is te r H u g o Schi l tz maakt een 
evaluat ie van d e V laamse reger ing D e kongres toe-
spraak w o r d t g e h o u d e n d o o r de kongreskommiss ie -
voorz i t te r en par t i jbestuurs l id A n d r é G e e n s 

D e s lo t toespraak is u i teraard v o o r b e h o u d e n voo r 
a lgemene voorz i t te r V ic Anc iaux. 

W e ve rme lden n o g dat er ge legenheid is to t 
m iddagmalen en er w o r d t k inderoppas voorz ien 

abonnementenslag 

1984 - 1985 

Onze Top „225" is nog steeds in volle beweging Willy Alloo 
zet zijn opmars verder net zoals zijn streekgenoot Jan Galle. 
Maria Colemont springt met een enorme ruk vooruit. Joris 
Depré boort door net zoals Jozef De Ridder! Tevens onze 
verontschuldigingen aan Paul Wielfaert uit W a r e g e m die we 
verleden week niet tot de top rekenen, waartoe h i j wel dege

lijk behoort! 

Top„225" 
1. Willy Al loo, Aalst 2100 p. 

2. Jan Caudron, Aalst 945 p. 

3. Hugo Roggeman, Gentbrugge 795 p. 

4. Anny Lenaerts, Wilr i jk 606 p. 

5. Jan Galle, Lede 600 p. 

6. Georges Raes, Ledegem 576 p. 

7. Maria Colemont, Beringen 531 p. 

8. Jan Caubergs, Beringen 52ö p. 

9. vu-Lier 453 p. 
10. Joris Depré, Tervuren 423 p. 

11. Wim Baefens, Hombeek 408 p. 
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Nu de paus 

naar 
Vlaanderen 
komt... 
Na de uiterst geslaagde Rome
reis van het Taal-Aktie-Komltee 
start binnenkort de aktie „Nu de 
paus naar Vlaanderen komt". 

Een eerste belangrijke manifestatie 
gaat door op zondag 3 maart om 14 u 
in de zaal EIckerlyc langsheen de 
Frankrijklei te Antwerpen Het rijkge-
vulde programma vermeldt volgende 
punten 

Een stemmingsbeeld „Dit was de 
repressie', een groet vanwege de fa
milie Vindevogel, toespraak door VU-
senator Oswald van Ooteghem over 
„Waarom ik naar het Oostfront t rok ' " , 
een optreden van Jef Eibers, toe
spraak door de letterkundige Valere 
Depauw over „Repressie zonder maat 
of einde" en intentieverklaring van pro
fessor kan Herman Mertens „Nu de 
paus naar Vlaanderen komt" 

Voorts de vertoning van de nieuwe 
amnestiefilm, met o m een volledig 
gefilmd verslag van de pauselijk au
diëntie in Rome, de ïAK-reis naar 
Rome, akties, betogingen, fakkellopen 
Slottoespraak door Erwin Brentjens, 
voorzitter Tak en bekendmaking van 
het aktieplatform Nadien neerlegging 
van bloemen aan de leeuwenkooien 
van de Antwerpse Zoo 

Graag vermelden we dat de hoge 
huurpnjs van de zaal kon betaald 
worden door de inspanningen van VU-
senator Walter Peeters en de geldelij
ke steun van 25 Vlaamsnationale par
lementsleden Aldus wordt het moge
lijk dat iedereen gratis deze volksver
gadering kan bijwonen 

Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunieparti jbestuur van maandag 18 februari heeft 
nationaal ondervoorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid. 

Budgetkontrole... 
De VU stelt vast dat de regering 

Martens V het volk misleidt wanneer 
deze beweert dat het tekort van 30 mil
jard te wijten zou zijn aan onvoorziene 
omstandigheden, zoals de klim van de 
dollar en de EG-bijdragen Beide gege
vens kende men sinds maanden Deze 
feiten nu als ekskuus inroepen om het 
grote tekort te verantwoorden is on
aanvaardbaar De VU vindt het boven
dien grof en demagogisch tegen deze 
feitelijke achtergrond te gewagen van 
een belastingverlaging 

Het IS trouwens opvallend dat de 
premier, n a v de budgetkontrole en de 
financiële toestand, telkens over de 
negatieve en werkelijke feiten heen-
glijdt HIJ maakt wel handig gebruik van 
delen en stukken van statistieken en 
van fragmenten van studies 

Zo heeft men lange tijd eufonsch 
verkondigd dat de werkloosheid af
nam Totdat men uiteindelijk in januari 
met de neus op de feiten werd ge
drukt En in deze cijfers vermeldt men 
nog nergens het grote aantal uitsluitin
gen van vergoeding, het effekt van de 
leerplichtverlenging, de toename van 
het aantal brugrustgepensioneerden, 
enz Indien men deze er zou bijtellen, 
dan kwamen daar nog eens 150000 
tot 200 000 werklozen bij, van wie ook 
een deel nu in een of ander tijdelijk 
nepsysteem opgeslorpt wordt 

M b t de begroting beweert Mar
tens dat de uitslag gelijk is aan de ra
ming Dat had hij op voorhand gesteld 
W I J konstateren nu echter dat dit voor 
'84 alleen kon gehaald worden mits het 
uitvoeren van twee fameuze kunstgre
pen, nl het doorschuiven van de uitbe
taling van twee weddes naar het vol
gende budgettaire jaar 

Als Martens het heeft over de stu
die van de Kredietbank, die stelt dat 
het einde van de tunnel in zicht is, dan 
vergeet hij er wel bij te zeggen welke 
voorwaarden de KB hierbij oppert 
Ook inzake de studie van de nationale 
bank vergeet Martens aan te halen dat 
dit dokument onomkeerbaar wijst op 
een forse belastingstijging Dit ver
meldt Martens met 

Slechtste regering 
Deze regenng is de slechtste voor 

Vlaanderen van de voorbije jaren Wij 
zullen als partij ons Zwartboek, dat wij 
vong jaar hebben uitgegeven, aktuali-
zeren 

Daann zullen we bewijzen dat de mi
nimale bevoegdheden voor de ge
meenschappen steeds worden terug
geschroefd door de centrale regenng 
En dat de geldstroom naar Wallonië 
meer dan ooit heeft plaatsgehad We 
denken hierbij aan de jeeps, de te
lexen, en binnenkort ook de RTT-
bestellingen 

W I J menen dat Vlaanderen met ei
gen bevoegdheden en eigen middelen 
de knsis beter aankan en een echt anti-
krisisbeleid zou kunnen voeren 

ACW en raketten 
Het A C W pleit enerzijds voor een 

uitstel van beslissing, maar anderzijds 
vernemen we dat het als organizatie 
met meedoet aan de geplande beto
ging Omdat men met akkoord gaat 
met de manier van besluitvorming 
Daarbij hebben wij enkele vragen Wat 
zal het A C W doen als men intussen 
toch beslist tot plaatsing, zij het dan 
misschien maar voor een deel van de 
raket ten' 

Het A C W verwijt VAKA een gebrek 
aan demokratische besluitvorming, ter
wijl het anderzijds zelf de eigen basis 
met konsulteert, of met durft konsulte-
ren De eigen basis die trouwens reeds 
zeer duidelijk afstand heeft genomen 
van de CVP-aanval op VAKA Denken 
we maar aan Pax-Chnsti, de vrouwelij
ke religieuzen, de KAJ, enz Wat ons 
dan wel de bedenking ontlokt dat men 
in '83 wel deelnam aan de betoging on
der omzeggens dezelfde slogans, 
maar nu met opstapt Is het dan toch zo 
dat het A C W enkel dient om hand- en 
spandiensten te verlenen aan deze 
regenng ' 

CVP-campagne 
De CVP-monstercampagne in de 

pers en elders lijkt veel op „Luister 
naar mijn woorden, maar kijk met naar 
mijn daden" Enkele voorbeelden kun
nen dit illustreren 

De ministers Dehaene en Aerts 
lagen aan de basis van de volmachten-
wet i v m de terugvordering van de 
OCMW-steun op de familie Wij horen 
nu dat ZIJ beiden een perskonferentie 
hebben gegeven die vol staat met 
intentieverklaringen, maar waarmee 
betrokkenen uiteraard niet veel op
schieten 

Of minister Geens die tijdens het 
afgelopen weekeinde, op het einde 
van de legislatuur, het besluit trekt dat 
de belastingen te hoog liggen en te 
weinig kind- en gezinsvriendelijk zijn 
Hierbij vragen wij ons af welke rege
ring heeft dit beleid gevoerd ' 

Felicitaties 
Het VU-partijbestuur feliciteert VU-

gemeenschapsmimster Schiltz voor 
zijn inspanningen i v m de werkloos-
heidsbegeleiding Reeds twee tot dne 
jaar is Schiltz bezig initiatieven binnen 
de Vlaamse regering op gang te bren
gen Dit heeft geleid tot de oprichting 
van een overkoepelend komitee dat 
nu initiatieven zal ontwikkelen, op basis 
van een interuniversitaire studiegroep 
die met dit probleem belast is Onlangs 
heeft de katolieke jeugdraad ter zake 
meegedeeld dat enkel de CVP en 
Agaiev een antwoord hebben gege
ven op hun vraag Dit strookt niet met 
de werkelijkheid 

En eindelijk heeft de Vlaamse rege
ring beslist het kasteel te Teuven in 
Voeren aan te kopen Er mag op zijn 
minst gezegd worden dat, wanneer de 
VU-minister er met was bijgeweest, 
men nooit tot deze aankoop was over
gegaan van dit voor Voeren interes
sante kasteel We verwijzen hierbij 
vooral naar de slordige manier van 
aanpak en de onwil die men op het ka-
binet-Poma heeft toegepast bij de af
wikkeling van dit dossier 
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Gentse raad telt parkeergelden 
De G e n t s e g e m e e n t e r a a d is w e e r van s ta r t gegaan met een eers te , wee ra l e l l en lange , z i t t i ng W a t een 

g e w o n e d a g o r d e leek te z i jn e i nd igde na twee dagen d e b a t t e r e n in een ge ruz ie t u s s e n de S P en PVV-
s c h e p e n W i j n a k k e r , waarna ten s l o t t e de PVV- f rak t ie , g e v o l g d d o o r de C V P - f r a k t i e de z i t t i ng ve r l i e t o m d a t 
het zo niet meer kon d o o r g a a n . D e v e e r t i g - p u n t e n - d a g o r d e kon op eén enke le a v o n d n o c h t h a n s a f g e h a n 
de ld w o r d e n a l h o e w e l ze enke le n iet o n b e l a n g r i j k e pun ten beva t te . W i j b r e n g e n ze ech te r in t w e e schu i f -
jes 

Het kollege stelde de raad voor het 
bestek vast te stellen betreffende het 
ruimen van de aalputten op het grond
gebied van de stad De Roe (VU) 
vroeg zich af of men met ergens een 
meldingsplicht moest voorzien voor de 
aannemer om te melden waar hij met 
het goedje naar toe gaat Is er in de 
vorige jaren hieromtrent reeds enige 
kontrole gedaan ' Temmerman (SP) 
opteerde voor een uitbreiding van de 
stedelijke ruimdienst eerder dan be
roep te doen op prive-aannemers 
Schepen Wijnakker kon met dit ver
zoek met instemmen 

Het BPA Scheldeakker werd aan de 
raad voorgelegd Het wijzigt parkge
bied en landbouwgebied in zone voor 
openbaar nut Volgens Lemiengre kan 
dit met gebeuren aangezien het nood
zakelijk advies van het mimstene van 
Landbouw ontbreekt De schepen 
wees op de hoogdringendheid om het 
dossier toch goed te keuren 

Het besparingsbeleid van de stad 
voorziet onder andere in de verkoop 
van panden die voor de stad van 
weinig of geen nut meer zijn Zo werd 
aan de raad de verkoop voorgesteld 
van enkele percelen grond aan de 
Voormuide tegen een instelpnjs van 
162 f r /m2 

Raadslid Waeterloos (VU) noemde 
dit een treffend voorbeeld van de 
manier waarop de balans van het 
stedelijk grond- en bouwbedrijf over
trokken IS Boekhoudkundig zijn deze 
gronden 1 871 f r / m 2 waard (slopings-
premie afgetrokken), terwijl nu wordt 
verkocht aan nog geen tiende van de 
prijs HIJ drong aan eindelijk eens een 
balans op te maken rekening houdend 
met de werkelijke waarde van de 
activa HIJ werd van diverse zijden 
bijgetreden Temmerman (SP) stelde 
voor de instelpnjs te verdubbelen Ook 
mevr De Bleecker (VU), die zelf in 
deze wijk woont, meende dat een 
verdubbeling zeker met overdreven 
zou zijn De schepen beloofde de zaak 
opnieuw in kommissie te bekijken en 
trok het punt van de dagorde terug Hij 
beloofde venwei de eigendommen van 
het SGB door de eigen diensten te la
ten herschatten 

Parkeren 
Aimé Verpaele (VU) vond het jam

mer dat hij steeds op hetzelfde moet 
terugkomen bij de bespreking van de 
begroting van het Stedelijk Parkeerbe-
drijf Maar er is in al die jaren nog 
steeds mets gewijzigd Hoewel de be
groting een winst van 8 miljoen voor
ziet zou dit eigenlijk een verlies van 
52 miljoen moeten worden Het is al te 
gemakkelijk de investeringen uit de 
begroting te lichten in plaats van ze als 
afschrijving op te nemen 

HIJ gaf tevens enkele overwegingen 
mee voor de toekomst Als men iets 
doet zoals het vervangen van een 
politieboete door een retributie, moet 
men zich eerst grondig informeren of 
dit kan Nu heeft men hierdoor 7 mil
joen inkomsten minder 

Het verheugde hem daarentegen 
dat de parkeerplaats St-Michiels (met 
meer parkeergarage) voor een ruimer 
publiek zal worden opengesteld Men 
kan dan misschien terzelfder tijd de 
Graslei en Ajuinlei verkeersvnj maken 
Temmerman (SP) kon met instemmen 
met een verhoging van de parkeerta
rieven Dit is nadelig voor de kleinhan
del in de binnenstad Hij meende ook 
dat de sluitingsuren nogal ongelukkig 
zijn (11 uur 's avonds) vooral in de 
weekeinden Er wordt veel te weinig 
gedaan aan de promotie van de par
keergarage en de signalizatie is steeds 
onvoldoende De Schuyter (SP) stipte 
de problematiek aan van langparkeer-
ders die men misschien op een of 
andere manier van het betalen van 
parkeergelden kan ontheffen 

Alternatieven 
Volgens Wijnakker moet het mves-

tenngskapitaal beschouwd worden als 
behorend tot de algemene parkeerpo-

litiek in de stad en met als afschnjving 
voor de parking 

Boetes vervangen door retributies 
blijft voor hem een goede vorm van in
komsten De herschikking van de 
voogdijregels zal toelaten dit terug in 
te voeren 

De parking St-Michiels is een ver
vanging voor het probleem Veldstraat 
Om de Graslei verkeersvrij te houden 
zal men nog andere alternatieven moe
ten zoeken 

Verhogen van het parkeergeld ver
hoogt de rotatie en is eerder een 
voordeel voor de handelaar Veel han
delaars zijn trouwens bereid tussen te 
komen in de parkeergelden voor hun 
klanten 

Guide De Roo (VU) wees er ten 
slotte op dat 7,2 miljoen van het par-
keerbedrijf aan 10.75 % wordt belegd 
Ze draineren naar de stadskas, waar 
voor de leningen hogere intresten wor
den betaald, ware een betere beleg
ging voor de regie 

In de Gentse 
gemeenteraad 

Niettegenstaande door de meerder
heid in de Gentse raad werd beslist de 
EGW-bedrijven naar IMEWO te drai
neren, diende nog een begroting voor 
1985 gestemd Temmerman (SP) was 
verbolgen dat de begroting met vóór 
het jaareinde werd voorgelegd, alhoe
wel ze reeds klaargemaakt was door 
de diensten De winsten werden even
eens systematisch verminderd in de 
verschillende deelbednjven Hij meen
de dat het een maneuver was van de 
schepen om toch maar aan te tonen 
dat EGW minder winst oplevert dan 
EBES voor het bednjf wil geven Op 
die manier stelt de schepen zich op als 
vijand van zijn eigen bednjven VU-
raadslid Verpaele had enkele specifie
ke bedenkingen bij deze begroting, 
omdat al het andere reeds uitvoeng 
aan bod was gekomen in het EGW-de-
bat 

Slachthuis 
HIJ stelde de vraag of de algemene 

vergadenng van de SPE reeds was 
bijeengekomen om de aankoop van de 
centrale goed te keuren De eigen 
centrale draait trouwens steeds min
der Het nucleair aandeel in de energie
bevoorrading IS in 1985 op 33 % 
geraamd, tegenover 22,3 % in 1984 
Ook de stadsverwarming via rekupe-
ratiewarmte komt meer in het gedrang 
Men dient meer en meer afzonderlijke 
produktie-eenheden in werking te stel
len, wat voor 1985 een meerkost van 
31 miljoen bedraagt 

In de teledistributie is de winst ge
volg van tanefverhogingen Wat de 
gasdienst betreft stelde hij de vraag 
naar de toestand van het leidingennet, 
gelet op de recente ontploffingen door 
het koude weer Kan men geen extra 
detektie d o e n ' 

De begroting van het stedelijk 
slachthuis was voor A. Verpaele de 

„Het Portret" 
te St.-Niklaas 
TO T 10 maar t loopt in het s tede

lijk m u s e u m te St -N ik laas de 
tentoonste l l ing „Het po r t re t in 
onze schi lder- en beeldhouw/-
k u n s t " 

O m meer dan éen reden is dit 
een opmerke l i j k gebeu ren in deze 
van kunst tentoonste l l ingen brui
sende s tad 

In een vq jgende W I J gaan w^ij 
nader in op de w e r k e n die er 
ten toonges te ld woorden 

Een bezoek is alvast een aange
w e z e n zaak Elke dag van 10 to t 
12 u en 14 to t 17 u 

OOST-VIAANDEREN 

aanleiding om vragen te stellen naar de 
toekomst van dit stadsbednjf De drin
gende aanpassingen om voor het jaar
einde in orde te zijn met de EEG-
normen zijn nog niet voorzien in de be
groting Zelfs een eerste planning, een 
raming en een subsidieaanvraag zijn 
nog met bekend De vraag naar be
houd of uitverkoop dringt zich dan ook 
op 

Tevens werd een ernstig incident 
1V m besmet vlees naar voor gebracht, 
waarbij het parket het nodig oordeelde 
op te treden De Roo en Bogaert (SP) 
waren het eens en stelden onder 
andere ook vragen naar het opstellen 
van de energienota In zijn antwoord 
verduidelijkte de schepen met veel 
maar stelde wel dat het Gentse slacht
huis slechts in de 4de kategone op 5 
geklasseerd werd en dat 5 sluiten 
betekenti 

De raadsleden luisterden tenslotte 
naar een aantal interpellaties Zo werd 
de vraag gesteld naar de veiligheid van 
bejaardenklubhuisjes, en de mogelijk
heid speciale voorzieningen te treffen 
voor lifters aan de uitvalswegen van de 
stad Heel wat raadsleden waren ge
schokt over de uitlatingen van de 
burgemeester in een toespraak voor 
de Franse kamer van koophandel Hij 
zou daar hebben gezegd dat het 
stadspersoneel sneller en efficiënter 
dient te werken en dat bij EBES een 
man het werk aankon van twee stad
spersoneelsleden Alle frakties waren 
hierover verbolgen Zeker in deze 
gure winterweken heeft het personeel 
extra inspanningen geleverd en ver
dient het verdediging eerder dan af
brekende kntiek tegenover derden 

De burgemeester meende dat de 
pers zijn woorden met genuanceerd 
genoeg heeft weergegeven Volgens 
citaten die de raadsleden uit allerhande 
kranten haalden zouden de persmen
sen echter allemaal hetzelfde hebben 
gehoord De burgemeester herhaalde 
en verduidelijkte daarop zijn woorden 

Borsalino-
Van Hoorebeke, nieuw raadslid van 

de VU, hield een eerste interpellatie 
over de burgerwacht opgencht in St -
Demjs-Westrem Als advokaat kent hij 
de mogelijkheden om op een serene 
en duidelijke wijze de zaken uit de 
doeken te doen Nadat Termont (SP) 
de burgerwacht als niet veilig en de be
scherming van de bevolking als een 
taak van politie en njkswacht har^ 
bestempeld, trachtte Van Hoorebeke 
de feiten in hun juist daglicht te stellen 

De burgers van St-Denijs-Westrem 
zijn reeds herhaalde malen opge
schrikt door diefstallen Er heerst een 
vorm van angstpsychose, de burgers 
willen hun eigendommen beter be
schermd zien Er werd te dien einde 
een groep opgericht, waarvoor het 
begrip „burgerwacht" eerder overroe-
pen is jundisch kan men hier moeilijk 
spreken van een pnve-militie De bur
ger wenst rechtszekerheid en een 
bescherming van de rechtstaat De 
wijze waarop deze zaak door de Gent
se hoofdkommissaris van politie werd 
aangepakt druist hier echter tegenin 
Sommige leden van de burgerwacht 
werden diverse malen gekonvokeerd 
en uren lang ondervraagd Men had 
beter vooraf eens met deze mensen 
kontakt opgenomen Is het trouwens 
met beter dat ieder zelf zijn buurt een 
beetje in de gaten houdt zeker nu in 
de deelgemeenten geen permanente 
nachtbewakingen meer zijn 

De burgemeester trachtte het pro
bleem te relativeren De politie rekent 
erop dat burgers steeds trachten pro
blemen te signaleren Bedoeld initiatief 
personen met een draagbare radio en 
alarmpistool, en herkenbaar aan een 
Borsalino hoed zijn met aangewezen 
Indien het enkel gaat om onderlinge 
burgersolidariteit heeft Van Hoorebe
ke gelijk 

Al bij al een schitterende tussen
komst de VU heeft met de vervanging 
van haar raadsleden zeker geen slech
te keus gedaan Carla Brion 

FEBRUARI 
21 LEDE: Kennismaking met Val De Pauw In het kultureel centrum te 

Lede om 20 u Org VI Klub en Davidsfonds Lede 
21 GENTBRUGGE-LEDEBERG Filmavond Groemnghe-Gulden Spo

ren" Inr VOS-Gentbrugge-Ledeberg Om 20 u in Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat Inkom gratis' 

22 KRUIBEKE Algemene ledenvergadering, overzicht werking 1984 en 
planning 1985 Gelegenheid tot vragenstellen aan de burgemeester 
Het bestuur zorgt nadien voor de ontspanning vanaf 19 u 30 in 
't Zonneke in de Ambachtstraat 

22 SINT-NIKLAAS. Debat tussen Maurits Coppieters en Karel Van 
Miert over „Vlaamse Beweging en arbeidersbeweging" om 20 u in de 
konferentiezaal van de stadsbiblioteek, Hendnk Heymanplein, St-Ni-

22 DE KLINGE- VU-ledenfeest in zaal Parochiehuis, „Breugelavond" 
23 DENDERWINDEKE-LIEFERINGE: 8ste eetfestijn Aanvang 18 uur 

Plaats Parochiale Zaal Denderwindeke Gratis apentief aangeboden 
door W De Saeger, alg VU-sekretans Ook op 24 februan vanaf 
11 u 30 tot 16 u 

23 RONSE: Manillenkaarting, 6000 fr prijzen, in „Den Armen Duivel" te 
Ronse Org Vlaamse Kaartersknng 

24 OUDENAARDE: Jaarlijkse wafelbak met als gast volksvertegen
woordiger Paul van Grembergen Zaal Edelweiss, G Lobertstraat 
Aanvang 15 u Inr VU en FVV 

27 GENT. „Gezonde voeding" om 20 u in de Bennesteeg 2 Org FVV-
Gent 

28 GENTBRUGGE-LEDEBERG- Informatie-avond over „Kernwapens 
en radio-aktief afval bedreiging voor mens en natuur" m m v 
Greenpeace en senator Oswald van Ooteghem In het sted 
dienstencentrum (BraemkasteelstraaO Aanvang 20 u Org J Goo-
senaertsknng 

28 SINT-NIKLAAS: Debat tussen Maunts Coppieters en Karel Van 
Miert over „Vlaamse Beweging en arbeidersbeweging" om 20 u in de 
konferentiezaal van de stadsbiblioteek, Hendnk Heymanplein, St -Ni
klaas 

MAART 
1 GENT-ZUID: eerste haantjeskaarting t v v de VU-afdeling Gent-Zuid 

in lokaal Tip-Top (Zwijnaardsestwg 510) Inl tel 22 87 07 of 28 08 80 
Ook op 2 en 3 maart 

2 AALTER: Jaarlijks VU-ledenfeest in 't Biezenhof met als gastspreker 
volksvert Jaak Gabnels Op het programma zeer verfijnd menu en 
verzorgde muzikale omlijsting Inschr voor 23 febr bij de bestuursle
den 

2 MARIAKERKE: Vienng 20-jang bestaan VU-Manakerke in zaal 
Kwalidra (Mimosastraat-GenO met Gentse Waterzooi voor 250 fr 
per persoon Aanvang 20 u 

2 GENT-MUIDE- Derde groot kinderkarnaval in Parochiezaal (St-
Salvatorstr 40) Begin 14u 30 Org VU-Gent-Muide i s m verschil
lende bevriende verenigingen 

2 GENT: Kameradenbal met het orkest Rene Combo uit Keulen in zaal 
Roeland om 21 u Deuren 20 u 30 Inr Vriendenknng Sneyssens 

3 KRUIBEKE: Volksvergadenng te Antwerpen om 14 u in zaal 
EIckerlyc De afdeling neemt hieraan aktief deel 

15 Z W A L M : Voordracht door Vic Anciaux over „Het toenstisch beleid 
in Vlaanderen" in het Molenhuis te Munkzwalm om 29 u Org VTB-
VAB-Zwalm 

16 LATEM-DEURLE: Waterzooi-avond in Gemeenschapslokaal Deurie 
Aanvang 19 u 30 Prijs 450 fr Inschr bij de bestuursleden of door 
storting op rek nr 449-5595561-96 van VU-Latem voor 7/3 

Werkaanbieding 

Vlaams organisme in de hoofdstad zoekt 
M/V BEDIENDE, 

uitstekende daktylo met zo mogelijk ervaring als tele-
typist(e), voor tekstverwerking en algemeen sekretariaats-
werk. 
Max. leeftijd 30 j . Schriftelijke sollicitaties onder MV bij bu
reau van dit blad. (Adv. ei) 

Gevraagd 
Voor BTK-projekt van 21 maanden worden gevraagd: 

LIC. WETENSCHAPPEN, 
burgerlijk ingenieur of indr. ingenieur. 

Voorwaarden: Volledig uitkeringsgerechtigd, 
volledig werkloos. 

Dringend bevragen bij Staf Driesen, Kemisol NV, 
Hulshoutsesteenweg 38, Heist-o./d.-Berg. 

Groot verkiezingsbal 
van de VU-De inze in samenwerk i ng met de 

Volksunie - Gent-Eekio 
In de s t ads fees t zaa l B r i e l p o o r t te De inze 
op za te rdag 13 apr i l 1985 o m 21 u. 
(deuren open o m 20 u ) 
M e t het o rkes t D e Barte ls 
Toegangspr i j s 120 fr Stadsk led i j 
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W& 
Itterbeek tegen opslag 
en verhandeling van giftige chemicaliën 

Zwarte vlaggen te Duffel 
In g e v o l g e een o n d e r z o e k de c o m m o d o et m c o m m o d o is In de w i j k 

I t t e rbeek ( D u f f e l o p de g rens met Lier) een massaa l v o l k s v e r z e t van 
s ta r t gegaan . En niet z o n d e r reden . 

Voor de KMO-zone, die op Itter
beek in de maak is, werd een vesti-
gingsaanvraag gedaan door een 
grondontsmettersfirma voor het op
slaan van 100 ton methylbromide 20 
ton chloorpictnne, 10 ton chloorpro-
paan en chloorpropeen, 10 ton metam-
natnum een afvalinstallatie voor me
thylbromide 

Zwarte vlaggen 
BIJ nazicht van de technische geva-

renfiches blijken dit zeer giftige ge
vaarlijke en ontplofbare produkten te 
zijn, die zeker met thuis horen in de na
bijheid van een woonzone en in de na
bijheid van een waterwinningsgebied 
van de A W W (Antwerpse Waterwer
ken) Al vlug kwam een aktiegroep tot 
stand, werden zwarte vlaggen uitge
hangen werden de wijkbewoners inge
licht, werden honderden bezwaar
schriften opgehaald, werd — op een ij
zige zaterdagnamiddag — een autoka
ravaan met zwarte vlaggen door de 
kom van het dorp gereden, met specia
le haltes voor de woningen van de 
burgemeester en de eerste schepen 

Daar tijdens het vooronderzoek ook 
toevallig een gemeenteraadszitting 
plaats had (de raad wordt in Duffel 
maar om de 3 maand bijeengeroepen) 
werd ook deze gelegenheid te baat 
genomen Een zeer grote publieke 
belangstelling liet geen twijfel bestaan 
over het doel van hun aanwezigheid 
Het IS ook best mogelijk dat deze 
aanwezigheid er mede voor gezorgd 
heeft dat het voorstel van de oppositie 
om bij de voorwaarden voor vestiging 
bij te voegen „Geen milieuhinderlijke 
bedrijven" De vraag blijft wat zijn 
voor ons schepenkollege milieuhinder-
lijke bedr i jven ' Uit de gevoerde dis-
kussie moet men opmaken dat het 
bovenbedoelde bedrijf volgens het 
kollege met milieuhinderlijk i s ' 

De strijd om het schepenkollege te 
bewegen om een ongunstig advies te 
geven is dus nog helemaal met gestre
den 

Toen op 11 febr het vooronderzoek 
werd gesloten waren die van Itterbeek 
weer op post ze leverden zo maar 
ruim 600 bezwaarschriften af 

Op vraag van F Stevens (VU) 
welke bezwaren er voorafgaandelijk 
waren binnen gekomen wilde de sche
pen alleen kwijt dat het er 14 waren en 
dat ook A W W bezwaar hadden inge
diend 

Nu maar afwachten of het schepen
kollege al deze bezwaarschriften naast 
zich zal durven neerleggen 

Amnestie-motie 

Door de VU werd een amnestie
motie neergelegd om in de gemeente
raad besproken te worden De CVP-
meerderheid zal het wel vervelend 
gevonden hebben dat het een VU-
tekst was, daarom werd er een andere 
tekst uitgezocht de keuze viel op de 
tekst van de Vlaamse raad De burge
meester zei .Deze tekst dekt wel 
hetzelfde als de tekst ingediend door 
de V U " Waarop Stevens (VU) vroeg 
, Waarom heb je dan een andere tekst 
gezocht ' " Daar voor ons een tekst 
van ondergeschikt belang is, werd hij 
met eenparigheid goedgekeurd 

Derde volkszangavond te Edegem 

„Kom en zing met mij" 
Na het overompelend sukses van 

de vorige zangavond waarop onze 
dorpsgenoot Armand Preud'homme 
werd gehuldigd, is de Vlaams-nationale 
Stichting Edegem op zoek gegaan 
naar een grotere zaal en naar nieuw 
programma Zonder overdrijving dur
ven WIJ nu reeds zeggen dat het 
andermaal storm zal lopen in Edegem 

WIJ kunnen rekenen op een grote 
groep muzikale medewerkers, zoals 
het Sint-Jozefkoor o I v Rik Van Hoof, 
de Blauwvoetvendels, Luce Mampuys 
(sopraan) Jos Evenepoel (orgel) en 
met als gastvedette Jef Burm Wan
neer we erbij vertellen dat de algeme
ne leiding berust bij Gust Teugels, dan 
zult u er vast van overtuigd zijn dat het 
de moeite waard zal zijn aanwezig te 
zijn in Edegem 

De leuze „Het schoonste lied, is het 
lied dat men zelf zingt" wordt bewaar
heid, want alle vedetten ten spijt, zal 
het publiek zich ruimschoots kunnen 
uitleven in onze prachtige Vlaamse 
liederenschat 

Daarom zeggen wij , Kom zing met 
mijl 

U N I V E R S I T A I R E 
I N S T E L L I N G 
ANTVITERPEN 

akademisch 
ziekenhuis 

Vakantverklaringen 

VOLTIJDSE LEEROPDRACHT PSYCHIATRIE 
De akademische overheid wijst de plaats aan waar de 
kandidaat zijn kl in ische aktiviteit volt i jds uitoefent in het 
Antwerps Universitair Z iekenhuisnet 

DIENSTHOOFD PSYCHIATRIE 
Volti jdse betrekking 9/11de aktiviteit 

DEELTIJDSE LEEROPDRACHT ONCOLOGIE 
De kandidaat moet tevens voldoen aan de voorwaarden om 
diensthoofd te worden (8 jaar erkend special ist) in het AZA 

DIENSTHOOFD ONCOLOGIE 
Volti jdse betrekking 9/11de aktiviteit 

A l g e m e n e voorwaarden en kandidatuurstell ing: 
a lgemene voorwaarden en de verplichte 
sol l ic i tat ieformulieren kunnen bekomen worden bij de 
Universitaire Instel l ing Antwerpen, Direktie Personeel, 
Universitei tsplein 1, 2610 Wilr i jk, tel 03/828 25.28, 
toestel 138 

Uiterste datum van kandidatuurstell ing: 
uiterli jk 2 2 maart 1985 d ienen de soll icitaties ons 
aangetekend of persoonl i jk overgemaakt te worden 

Voorziene datum van indiensttreding: 
1 oktober 1985 

Bijkomende inl ichtingen: 
Diensthoofdschappen AZA, Prof Dr A NEETENS, 
Hoofdgeneesheer, tel AZA 03/8291111 
Leeropdrachten UIA, Prof Dr P DOCKX, 
Departementsvoorzit ter, tel UIA 03/828 25 28 

Zaterdag 2 maart e k in de feestzaal 
van het O-L-V-van Lourdeskollege, 
Rombout Keldermansstraat te Ede
gem Aanvang 20 uur Kaarten 150 F, 
in voorverkoop 120 F 

Inlichtingen bij Mevr J Engelen-
Saenen, Romeinse Put 100, Edegem 
Tel 03/45711 51 

Kwis te Ekeren 
Volksun ie-Ekeren kondig t in 

naam van alle VU-afde l ingen uit 
Polder en N o o r d e r k e m p e n een 
gezamenl i jke akt ivi tei t v o o r de 
maand maar t aan. Een kw is o p 
za te rdag 23 maar t 1985 o m 20 u 
in zaal „ D e Bo te rham" , Ve l twyck -
laan 23 te Ekeren 

Een twint igta l p loegen, bestaan
de uit 4 a 6 personen, zul len het 
spor t ie f en intel lektueel t egen elk
ander o p n e m e n o m de zo begeer
de w isse lbeker m e e naar huis te 
kunnen nemen 

D e deelnemingspr i js bedraagt 
s lechts 50 f r per pe rsoon 

Personen of p loegen die w e n 
sen deel te nemen kunnen s teeds 
te rech t op het VU-sekretar iaat , 
Tulpenlaan 9 te Ekeren o f bij één 
van onze bes tuurs leden 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

21 NIJLEN: Kaderdag van de VU om 20 u 30 in Kempenland 
22 EDEGEM: in „Drie Eiken", Raad van Beheer V N S E om 20 u 
22 TURNHOUT. „Safan van 't Pallieterke", gespreksavond met de 

redaktie van dat weekblad 
22 SINT-AMANDS tentoonstelling van schilderijen, etsen, houtsnij

werk, gedichten beeldhouwwerk en miniatuurscheepsbouw in lokaal 
Ie Dien (J Van Droogenbroeckstraat 53) Opening op 22-2 om 20 u 
Op 23 en 24-2 open van 10 tot 20 u Org E Rollierkring 

23 KONTICH- „Vierde Nacht van TAK" in zaal Berkenhof te Kontich-
Waarloos Aanvang 20 u 30, inkom 100 fr Om de hoge financiële 
lasten van de akties voor en tijdens het aanstaande pausbezoek te 
kunnen dragen 

23 NIJLEN: Kwisavond om 20 u in Kempenland Iedereen kan mee
doen, iedereen welkom Org FVV 

27 WOMMELGEM: Bezoek aan tuinbouwbedrijf Om 14 uur vertrek „In 
de Klauwaert" 

27 ANTWERPEN lesavond over „Nationalisme in Vlaanderen" Verle
den, heden, toekomst 

MAART 

2 GEEL: Heienachtenbal in zaal „De Hoef', Winkelomheide Orkest 
The Alpine's Aanvang 20 u 30 Inkom 60 fr Org VU-Geel 

2 MECHELEN: Debatavond in de Nieuwe Stadsfeestzaal (kleine zaal), 
Botermarkt met B Tuyttens (SP), Willy Buys (CVP) en Vic Anciaux 
of Willy Kuijpers Aanvang 20 u Org VUJO 

2 MERKSEM: Jaarlijks VU-dansfeest in zaal Wilgenhof, Moeshofstraat 
138 Inkom lOOfr Deuren 20 u 30 Iedereen hartelijk welkom 

2 EKEREN: Sociaal dienstbetoon van Bart Vandermoere in zaal Den 
Boterham (Veltwijcklaan 23) van 13 u 30 tot 14 u 30 

2 EDEGEM: 3de zangavond in O-L-V van Lourdeskollege Aanvang 
20 u Gastoptreden van Jef Burm Kaarten 120 f r voorverkoop, 
150 f r aan de ingang Deuren 10 u Inr VNSE 

2 AARTSELAAR: VU-bal in de gemeentelijke feestzaal (G Gezellestr) 
Orkest Harry Bart -t- combo Aanvang 21 u 

3 ANTWERPEN: TAK-volksvergadering „Nu de paus naar Vlaanderen 
komt" Met toespraken, zang, film en akties Vanaf 13 u 30 in zaal 
EIckerlyc langsheen de Frankrijklei Gratis toegang i 

8 ARENDONK: VU-mosselen-deurverkoop 
9 LAAKDAL- Volksunie-ledenfeest 
9 STABROEK: 2de Karnavalavond met Breugelmaaltijd in zaal Kreke

lenhof (Krekelberg te Hoevenen) Aanvang 20 u Inschr voor 2/3 bij 
Fred Van Maldeghem (66491 59), Denise Van Camp (66491 92) of 
Blanche Blanche Mertens (665 03 70) Toegangsprijs 350 fr 

14 KAPELLEN: Voordracht met dia's door de heer E Claus, „Runen zijn 
dragers van een boodschap" Om 20 u in zaal ASLK (Vredestraat 11 -
12) Inkom 75 fr Org FVV 

15 GEEL: Gespreksavond met Vic Anciaux, alg voorz en Bart de Nijn, 
VUJO-voorz over „Jongeren in de Vlaamse Beweging" in VU-lokaal 
Molenhof (Wildersedijk 3) Aanvang 20 u Org VUJO-Geel 

16 MOL VU-afdelingsbal 
16 MEERHOUT VU-bal in de parochiezaal te Meerhout-Zittaert Or

kest The Mosquito's Aanvang 20 u 30 Inkom 50 fr 
16 ZANDHOVEN. 3de Leeuwkensbal in zaal De Lindekens (Kerkstraat, 

Massenhoven) Muziek Union Servet Met bodega Deuren 20 u In
kom 50 f r 

16 KALMTHOUT: 3de leden- en sympatizantenfeest in het Ontmoe
tingscentrum „De Zonnedauw" (Kapellenstwg 170) Menu aan 
300 fr Aanvang 19 u Inschr bij Leon Tanghe (6669817), Jef 
Bosmans (6667459) of Johan Goosens (6669985) 

16 LIER: Toneelavond te Mortsel in Mark LIbrecht-centrum Toneel
groep Streven Stuk Het Atelier Vertrek te Lier om 19 u Samen
komst V N O , Berlarij 80 om 18 u 45 Iedereen kan mee Org FVV 

16 NIJLEN: Pannekoekenavond vanaf 14 in zaal Kempenland Ora 
FVV ^ 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

. TV-EKSPRES weet alles over tv. 

Nacht der kameraadschap te Nijlen 
Zaterdag 9 maart om 20 uur gaat te 

Nijlen de Nacht der Kameraadschap 
door Dit dansfeest van het SMF-
Kempen gaat door in Niliama te Nijlen 

Orkest Stonne Wauters, Kempenland 
Nijlen Koor SMF, Scheldekoor (mee

gedeeld) 

OCMW-Kapellen 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
(OCMW) - 2080 Kapellen 
Chr. Pallemansstraat 74, 

te 2080 Kapellen. 

Aanwerving op proef met 
de mogelijkheid van een be-
noemmg m vast verband van 
twee betrekkingen van 

gezins-
of bejaardenhelp(ster)er 

met volledige dagtaakbe
trekking voor de buiten
dienst 

Kandidaturen vergezeld 
van de gevraagde bewijs
stukken dienen per aangete
kend schrijven verzonden te 
worden aan- mevrouw C. Van 
Croonenborch-Standaert, 
voorzitter OCMW, Klein Hei
ken 298 te 2070 Kapellen en 
dit uiterlijk op datum van 11 
maart 1985. 

Voor bijkomende inlichtin
gen en benoemingsvoor
waarden, zich wenden tot het 
OCMW-bureau, Chr Palle
mansstraat 74 te 2080 Kapel
len, tussen 9 en 12 uur Tel 
03-664 89.89 (Adv. 20) 
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VU-kamerlid Daan Vervaet haalt slag thuis. 

Breekwerfplan voolr Pepingen 
definitief opgedoekt! 

21 

O n s Pajot ten lands kamerhd Daan Ve rvae t heef t van gemeenschapsmi 
nister Lenssens de belangr i jke medede l ing gek regen dat de p lannen 
v o o r een b r e e k w e r f te Pepingen definit ief w o r d e n o p g e d o e k t V e r v a e t 
heef t ove r dit p rob leem met minder dan 7 par lementa i re v ragen ges te ld 
en d n e interpel lat ies gehouden M e t de ministeriele besl issing is nu een 
e inde g e k o m e n aan een jarenlang gehakke tak en g ro te onzekerhe id die 
een hele s t reek in de ban hield 

De tussenkomsten van Vervaet hiel
den echter steeds meer in dan de 
plaatselijke problematiek, hoe belang
rijk ook, maar reikten verder, omdat 
het verwerken van afvalstoffen het 
hele land teistert Toch mag de zaak-
Pepingen als een schoolvoorbeeld ge
noemd worden van het eendrachtige 
verzet van de bevolking tegen onzinni
ge overheidsbeslissingen 

Daan Vervaet „Naar mijn beschei
den mening is de problematiek rond de 
stortplaatsen te herleiden tot eén fun
damentele gedachte Onze welvaarts
staat produceert inderdaad veel afval
stoffen, maar de openbare besturen 
kennen blijkbaar maar éen oplossing 
storten en nog eens storten i Alterna
tieven, die op lange termijn goedkoper 
en gezonder zijn, lijken met te bestaan 
Ik denk persoonlijk aan verbranding 
waarbij de vrijgekomen energie nuttig 
wordt aangewend en de verbrandings
resten worden gerecycleerd 

Mijn vraag aan de minister was dan 
ook of O V A M of enige andere dienst 
van zijn departement kennis heeft van 
alternatieven inzake afvalverwerking'" 

Pepingen - Beert 
De interkommunale Haviland zegt 

dnngend nood te hebben aan de op
richting van een breekwerf te Pepin
gen om de stijgende huisvuilproduktie 
te kunnen blijven verwerken 

O V A M daarentegen wenst de 
breekwerven Meise en Nossegem, op 
relatief korte termijn — 1990 — omge
vormd te zien tot stortplaats en het 
huisvuil te verwerken in een nog te 
bouwen verbrandingsoven voor het 
Brusselse Gewest 

GOM-Vlaams-Brabant wenst geen 
breekwerf, maar een groot stort voor 
ongebroken huisvuil tussen Pepingen 
en Beert, in het gehucht Termeren 
Algehele verwarnng dusi 

Reeds meerdere malen heeft Daan 
Vervaet deze problematiek parlemen
tair aanhangig gemaakt 

Daarom stelde hij enkele vragen 
inzake het recentste voorstel over de 
oprichting en de inplanting van een 
stort in het gehucht Termeren 

De stort zou op nauwelijks 300 m 
van de dorpskern van het landelijke 
Beert liggen, ook de dorpskern van het 
even landelijke Pepingen ligt nog op 
geen kilometer afstand Verder paalt 
het aan een park en is er niet de minste 
wegeninfrastruktuur Bovendien is het 
totaal onbegrijpelijk dat een afvalstort 
zou ingeplant worden op de beste 
landbouwgrond 

Minister Lenssens antwoordde vrij
moedig op de vragen 

De voorstellen van het Anti-Breek-
werfkomitee werden door de O V A M 
ernstig onderzocht De eventuele haal
bare delen ervan worden thans be
sproken tussen de O V A M en de Inter
kommunale Haviland 

De exploitatievergunning voor de 
breekwerf te Pepingen werd door de 
Bestendige Deputatie geweigerd Op 
4 februan II bevestigde de minister de 
beslissing 

Alternatief? 
Het onderzoek naar een mogelijke 

stortplaats werd uitgevoerd door de 
GOM-Vlaams-Brabant in samenwer
king met de O V A M 

Deze studie bestaat uit een inventa
risatie van een aantal mogelijke stort
plaatsen in het zuidwesten van 
Vlaams-Brabant 

Voor alle mogelijke inplantingsplaat-
sen werden de voor- en nadelen on
derzocht 

De voorgestelde inplanting van een 
stortplaats te Termeren werd voorop
gesteld als „de beste keuze, ten aan-

DE GROEP ARGENTA INVESTEERT 

Ons investeringsprogramma 1985 - 1989 voorziet in een 
bijl<omende tewerkstelling van 380 personen in eigen 
regionale kantoren in iedere Vlaamse stad. 
Voor onze zetels te Gent, Leuven, Hasselt, Tongeren, 
Brugge, Oostende, Kortrijk, Mechelen en Turnhout 
zoeken wij dringend: 

Wij bieden 
een stabiele betrekking in een stabiele sektor, 

met een hoog salaris, gedeeltelijk vast, gedeeltelijk premie 
en na 3 jaar mogelijk deelname in de winst. 
Kandidaten zijn 30 a 35 jaar en kunnen een groep mede
werkers met overtuiging leiden. 

Bij belangstelling, stuur ons Uw kandidatuur met curriculum 
vitae of telefoneer op het nummer 03/ 230.78.10 en vraag 
naar Mr. Nicolai. 

SPAREN - LENEN 

groep argenta 
Belgiëlei 144 - 2018 Antwerpen 

zien van de andere onderzochte plaat
sen " Dit betekent echter nog niet dat 
een stortplaats op deze plaats verant
woord IS Daarover dient de vergun
ningverlenende overheid overigens te 
oordelen, voegde de minister er wijse
lijk aan toe 

Als alternatief heeft de O V A M voor
gesteld een kompakteer- of overslag-
station te bouwen op een perceel 
gelegen in een industnezone te Lot 
St-Pieters-Leeuw of Halle en wel in 
een strook gelegen tussen de njksweg 
Brussel-Bergen en het kanaal Brussel-
Charleroi 

Hierdoor zouden de transportkos
ten voor het vervoer van het huisvuil 
vanaf de gemeente naar de centraliza-
tieplaats verminderd worden Deze op
lossing zou mogelijkheden bieden in
zake verwerkingsplaats- en techniek 

Als mogelijk alternatief sloot de mi
nister een te bouwen verbrandings
oven voor de Interkommunale Havi
land alleen of in samenwerking met de 
Interkommunale Interleuven met uit 

Om oplossingen op lange termijn uit 
te werken heeft de minister O V A M 
opdracht gegeven om met de twee 
interkommunales Haviland en Interleu
ven die in Vlaams-Brabant de afval-
stoffenverwijdenng orgamzeren, de 
mogelijkheden te bespreken en te 
onderzoeken op hun haalbaarheid 

Een wijze beslissing van de minister 
want wanneer Haviland met Pepingen 
worstelt heeft Interleuven het rond 
diezelfde problematiek aan de stok 
met de gemeente Boutersem waar 
eveneens een stort wordt gepland 

Naar Lennik? 
Ondertussen raakte bekend dat vol

gend alternatief overwogen word t Na 
het breken van het afval te Meise zou 
het afval gedumpt worden in steenput-
ten te Lennik Gealarmeerd door deze 
benchten peilde Daan Vervaet de mi
nister naar de juistheid van deze be
richten Het wachten is nu op een 
antwoord Kamerlid Vervaet is er ech
ter met mee gediend dat „Pepingen" 
zou afgeschaft worden ten nadele van 
een andere Pajottenlandse gemeente 

Wie dacht dat deze onverkwikkelij
ke zaak reeds zijn beslag had gekre
gen zal dus nog even geduld moeten 
oefenen Wat echter in Pepingen met 
kon zal ook met in Lennik mogelijk zijni 

BRABANT 
FEBRUARI 
23 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: Arr bal met orkest Waltra Aan

vang 20 u 30 in zaal „Pergola" van de Meli op de „Heizel" te Brussel 

MAART 
1 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn in zaal „Ons Huis" (Markt) Op 1 en 

op 2 maart vanaf 18 u, op 3 maart vanaf 12 u en op 4 maart vanaf 
17u 

2 TERVUREN VU-lentebal in de zaal „De Engel" Aanvang 20 u 30 
D J Carlos Mogelijkheid om vanaf 18 u te genieten van een heerlijke 
kaasschotel met of zonder wijn 

2 HOEGAARDEN: VU-bal in de zaal „Warande" CTiensestraat 113) 
Aanvang 21 u Inkom 80 fr 

2 JETTE-MOLENBEEK. voetrally, vertrek om 14 u aan het Trefcen-
trum (Leopoldstr-Jette) Org VUJO 

9 TERALFENE- Jaarlijks volkseetmaal zaterdag vanaf 18 u en zondag 
9 maart van 12 tot 21 u 

15 SCHEPDAAL- VU-eetfeest in zaal Het Gildenhuis aan de Mark t 
Vanaf 18 u Ook op 16/3 (18 u), 17/3 (12 uJ en 18/3 (18 uJ 

Zaterdag 23 februari op de Heizel 

VU-Brussel-Halle-
Vilvoorde huldigt 

O p zaterdag 23 februari 1985 gaat het jaarli jkse bal door van de 
arrondissementen Brussel en Hal le-Vi lvoorde in de zaal „Pergola" 
(Mel i -Heizel ) , Atletenlaan 10 te 1020 Brussel. Het welgekende orkest 
Wal t ra speelt ten dans. 

Tijdens dit bal willen wij hulde bren
gen aan alle huidige en vroegere afde
lingsvoorzitters en -sekretanssen De 
enige voorwaarde die we stelden was 
dat men nu nog lid van onze partij 
moest zijn 

Al deze mensen worden persoonlijk 
uitgenodigd 

Van diegenen die momenteel deze 
taken uitoefenen kenden wij natuurlijk 
het adres Naar de overigen werd een 
speciaal onderzoek ingesteld, ener
zijds via de archieven van de resp arr 
besturen en anderzijds via de afdelin
gen 

Uit archieven kan men veel leren Zo 
bleek onder meer dat onze algemene 
voorzitter, Vic Anciaux, en onze alge

mene sekretans, Willy De Saeger, als 
vroegere afdelingsvoorzitters van het 
arr Halle-Vilvoorde uitgenodigd zullen 
worden 

Voor deze vienng hebben wij een 
400-tal uitnodigingen verstuurd Moch
ten WIJ echter voorzitters of sekretans
sen vergeten zijn, dan vragen wij aan 
de betrokkenen die dit artikel lezen om 
toch gewoon naar het bal te komen U 
kunt ter plekke nog uw naam opgeven 
en bij de viering betrokken worden 

Op dit bal verwachten wij veel volk 
Het zal een aangename avond worden 
voor al onze kaderleden, militanten en 
leden En daarom, hartelijk welkom 
allemaal 

Lieve Vranckx, 
sekretans balkommissie 

Op voorstel van Staf Klesekoms 

Brabantse prov. raad 
mild voor „Overleven" 

Fryske Nasjonale Partij 
op werkbezoek in Diest 

Op uitnodiging van de Europese 
Hogeschool was er op zaterdag 2 
februan jl een delegatie van de FNP 
(Fryske Nasjonale Partij) op werkbe
zoek in de afdeling Diest Het werd een 
interessante namiddag bij Herman 
Brems in Schaffen in het plaatselijk 
Volksunielokaal werden de gasten op 
heel wat informatie vergast Zij waren 
vooral geïnteresseerd in de plaatselij
ke politieke werking van de afdeling en 
haar mandatarissen in Diest konden 
ze immers kennis maken met een 
Volksunie-afdeling die in de (konstruk-
tieve) oppositie zit Ook de praktische 
kant van de zaak, nl de financiële 
,mobilizatie" en de propaganda inte
resseerden hen enorm ons werklo
kaal IS daarvoor wel uitermate ge
schikt daar we er ook onze drukkerij 
hebben 

Hutsepot te Brussel 
Hutsepot smullen in de Viking (naasi 
de KVS) bij Guido op 22, 23 en 24 fe
bruan a s , telkens vanaf 12 u Ten 
voordele van de soc dienst van het 
Sint-Maartensfonds 

(Medegedeeld.) 

Later op de namiddag werd er een 
kort bezoek aan de toeristische be
zienswaardigheden van Diest ge
bracht, waarna de mensen van Fryske 
Nasjonale Partij in „De Lamme Goed
zak" getrakteerd werden op een echte 
Diesterse Gilde, en waar zij ook een 
kleine perskonferentie gaven voor de 
plaatselijke perskorrespondenten 

De namiddag werd afgerond met 
een werklunch bij Pol Cresens Wij 
mogen fier zijn terug te kunnen blikken 
op een geslaagde info-uitwisseling met 
deze FNP'ers Een herhaling waard i 

D Lambrechts 

Op voorstel van VU-provincieraads-
lid Staf Kiesekoms schenken de leden 
van de Brabantse provincieraad de 
vergoeding van een zitting af voor de 
operatie „Overleven" om de honger-
ramp van Afnka een beetje uit de 
wereld te helpen Na enige diskussie 
over de praktische uitvoenng van dit 
verzoek namen zowel de nederlands-
taligen als de franstaligen in de raad 
het voorstel aan Uiteindelijk gaat het 
om een met onaardig bedrag van 
135 000 fr (1 500 fr ^ 90 leden) 

Dat zo'n voorstel vanuit VU-hoek 
kwam getuigt nogmaals van de grote 
solidariteit die onze raadsleden eigen 
IS 

Adresverandering 
Men vraagt ons de adresverande

ring mee te delen van prov raadslid 
Staf Kiesekoms Zijn nieuwe adres 
luidt Keizerstraat 2A te Ternat 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R . 
Smlons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openincsurcni Di., woe., vrij. van 13 tot i t u . 30 
Do., zat. van 10 tot i t u. 30 
Zond a s van 14 tot ia u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms lop slechts is km van Brussel-centrum) 
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Gemeenteraadszitting Diest 

VU tegen politizering jeugdraad 
De g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g van 

m a k k i e te w o r d e n bu i ten enke le 
agenda z i ch to t r o u t i n e - s t e m w e 

Raadslid Renaat Rijnders stelde 
vervolgens enkele vragen rond de 
sneeuw- en ijzelbestrijding in de Diest-
se binnenstad en op de fietspaden 
Naast woorden van lof aan de betref
fende stadsdiensten, merkte R Rijn-
ders toch op dat bepaalde straten aan 
hun lot werden overgelaten Vooral de 
voetpaden lagen er levensgevaarlijk 
bij, hij drong erop aan dat het stadsbe
stuur de bevolking er op zou moeten 
wijzen dat iedere eigenaar of huurder 
verplicht is zijn stoep te ruimen 

Zoals steeds zit het venijn echter in 
de staart waar iedereen vermoedde 
dat de goedkeunng van de statuten 
van de subsidienng van de jeugdver
enigingen van een leien dakje zou 
lopen, bleek dit het diskussiepunt van 
de avond te worden De SP-fraktie 
vond dat de politieke of pseudo-politie-
ke jeugdverenigingen niet mochten 
worden uitgesloten Dra sloot ook een 
deel van de PVV-meerderheidsfraktie 
zich bij dat standpunt aan na een heel 
geanimeerde diskussie en enkele 
schorsingen van de zitting, werd er tot 
naamstemming overgegaan Hierbij liet 
de Volksunie zich van haar beste kant 
zien R Rijnders betoogde dat we de 
politizering van de ganse maatschappij 
moeten tegengaan en dus zeker in de 
jeugdraad al geen verkeerd beeld van 
de maatschappij mogen introduceren 
Bovendien zei R Rijnders dat we, 
indien we dan toch adviesraden willen, 
we hen ook moeten respekteren in 

31 januar i II. leek o g e n s c h i j n l i j k een 
vri) i n te ressan te pun ten , b e p e r k t e de 
rk. 

hun beslissingen Er werd zeer ver
deeld gestemd de SP en enkele PVV-

ers tegen, het schepenkollege (CVP-
PVV) en de Volksunie voor het oor
spronkelijke voorstel van de Jeugd
raad Wel werden enkele amendemen
ten goedgekeurd 

D Lambrechts 

Grote belangstelling vanwege bewoners 

De dorpskern in Dilbeek 
O p d o n d e r d a g 14 f eb rua r i werd in de gemeen te l i j ke b a s i s s c h o o l 

J o n g s l a g een ee rs te v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r o p al le i n w o n e r s van 
de d o r p s k e r n w a r e n u i t g e n o d i g d . M e e r dan zes t i g b e t r o k k e n e n 
v o n d e n het de m o e i t e w a a r d o m o v e r het o n t w e r p t o t v e r n i e u w i n g van 
de e igen w o o n o m g e v i n g te w o r d e n inge l ich t . 

Schepen Jef De Ridder, die zelf in 
het dorp opgegroeid is, en die zijn 
gehechtheid aan het dorp en zijn be
woners met kan verbergen, lichtte ge
durende ruim een halfuur de mogelijk
heden toe, die door het Besluit van 
30 maart 1983 van minister Akker-
mans, worden geboden 

Uitgangspunt en ook doel van het 
initiatief, dat door het gemeentebe
stuur werd voorgelegd aan de ge
meenteraad van 23 oktober 1984 en er 
principieel werd goedgekeurd, is het 
opnieuw uitbouwen van het dorp, op
dat het weer een levende gemeen
schap met jonge gezinnen en oudere 
mensen en kinderen, met scholen en 
handelspanden en met zoveel mogelijk 
groen zou worden 

Dit te realizeren is een taak die o m 
het gemeentebestuur en het O C M W 

samen met de inwoners kunnen ver
wezenlijken als aan de voorwaarden 
van het Besluit van 1983 wordt vol
daan en het projekt wordt aanvaard 

Het kollege kreeg de opdracht de 
stuurgroep samen te stellen, die zal 
bestaan uit afgevaardigden van het 
bestuur deskundigen en bewoners 
van de dorpskern Op de vergadenng 
van donderdag 14 februan werd de 
vraag gericht tot de aanwezigen wie 
zich vrij regelmatig wil vrijmaken om in 
de stuurgroep te overleggen en de 
opmaak en uitvoering van de plannen 
te begeleiden 

Schepen De Ridder kreeg de alge
mene verwachting mee dat het ge
meentebestuur dringend zou over
gaan tot de definitieve samenstelling 
van de stuurgroep en dat er werk van 
zou gemaakt worden 

Knack k^jers-pand: 
graag uw menmgi 

Van 30 januari tot 20 februari, dus vier weken 
lang kan u met Knack zo'n verleidelijke Toyota Starlet 
winnen. Op een heel eenvoudige en prettige wijze. 

f 

Hoe? 
\\ IJ / i j i i vooridurcnd bc/ig met de 
onlwikkclini: van Knai.k Weekend 
en WIJ willen daaronilreni graag u« 
mening kennen Moeilijk ' Neen, 
Knaek maaki hei u makkelijk lees, 
doorblader rustig Knaek Weekend 
en u kan deelnemen 

Haal \anal lOjaiuiaii elke 
woensdag Knaek bij uu dagblad
handelaar HIJ overhandigt u 
Knaek Maga/ine + Knack Weckend 
dus twee maga/ines \oor de prijs 
\an een' 

In knaek Weckend vindt u 
gedurende 4 weken lang het deel-
nemingsformulier met een lezers
onderzoek en een plezierige 
wedstrijdvraag Geef ons ÜUS 

hel magazine voor mensen 
mei een eigen levensslijl. 

^1?0 TOYOTA-
uurwerken^ 

Haal vanaf 30 januari uw Knack 
en win zo'n verleidelijke Toyota Starlet. 

250 TOYOTA-
uurwerken 
V\aicrdn.hi duikers 
model geiesi tot 
op SOm 6 tunkiies 
+ alarm 
Batterij met een 
le\ensduur van 
^ jaar Moderne 
vormgevmg 

WEST-VLMNDEREN 
FEBRUARI 

23 

28 

KUURNE VU-ledenfeest in zaal Oud Stadhuis (Weggevoerdenplein 
11) Aanvang 20 u 30 
BLANKENBERGE VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebrouc-
ke spreekt over „Een Vlaming in het Europees Parlement" In de zaal 
„d'Hoogploats" 

MAART 

13 

13 

KORTRIJK: Voordracht door senator Oswald van Ooteghem over 
„De Oostfrenters" in zaal de Oude Dekenij (St -Maartenskerkhof, bij 
de Grote Markt) Mogelijkheid tot vragenstellen Bijdrage 20 fr Org 
VVB-Kortrijk 
GISTEL: Ledenfeest met mosselen met brood of koude schotel 
Pnjs 170 fr met inbegnp van een konsumptie Inschrijvingen voor 
27 februari in cafe Uylenspiegel of bij bestuursleden Gratis tombola 
met meer dan 50 waardevolle prijzen 
OOSTDUINKERKE-KOKSIJDE: Van 10 tot 17 u vormingsprogram
ma „Nationalisme in Vlaanderen Verleden-heden-toekomst" Hotel 
Artan (IJslandplein 5, Oostduinkerke) Deelname in de onkosten 
150 fr Inschr voor 1 maart Albert-l-laan 75, Oostduinkerke, tel 
058-515700 
ZEEBRUGGE: Volksunie-hoorzitting over de verzuchtingen van de 
bewoners der Zeebrugse strandwijk Alle Brugse VU-schepenen en 
-raadsleden zullen er luisteren naar opmerkingen en suggesties Om 
20 u in hotel „Mantime", Zeedijk 6 
LAUWE: VU-bal '85 van de afd Menen-Lauwe-Rekkem in zaal „Club" 
te Lauwe Begin om 20 u, inkom 70 fr 
ASSEBROEK: Toon van Overstraeten, ondervoorzitter BRT en alg 
direkteur van de VU spreekt over het „Mediabeleid in Vlaanderen" In 
de landelijke herberg „Leenhof" te Ver-Assebroek' Org Davids-
fonds Leden betalen 50 fr Niet-leden 75 fr 
KUURNE: Wijnavond bij Jozef Verhelst CIndustnelaan 8, Kuume) 
Vanaf 20 u Org FVV 

In Brugs Breydelhof 

Renaat De Rudder: een symbool 
Ingeleid d o o r Edm Sintobin, 

voorz i t te r van de V laamse K lub en 
in aanwez ighe id van o m vo lksv R 
Dec le rcq , senator G V a n In, 
O C M W - r a a d s l i d J Fra ipont en 
een delegat ie van V o s o I v A Pil, 
J W a b b e s en D Logghe, heef t 
K o e n Baert , a lgemeen sekre tar is 
van het IJzerbedevaar tkomi tee , 
o p zat 16 feb jl de tentoonste l l ing 
rond Renaat de Rudder aan pers 
en publ iek voo rges te ld V ia de 
merkwaa rd ige f iguur van oor logs
vr i jwi l l iger D e Rudder w o r d t een 
evoka t ie g e g e v e n van de tragi
sche gebeur ten issen op en o m het 
IJzer f ront '14-'18 M e t e e n m o e t de 
s y m b o o l w a a r d e van Renaat de 
Rudder v o o r de huidige genera
t ies duidel i jk w o r d e n , met enke l op 
het s tuk van de vol ledige V laamse 
on t voogd ing maar ook en niet in 

het minst v o o r de beweg ing naar 
v rede en on twapen ing 

D e tentoonste l l ing blijft in d e 
bovenzaa l van het B rugse Brey
delhof, Suvees t r 2, te bez icht igen 
to t en me t zondag 24 feb a s 
W a r m aanbevo len 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 
O P E N alle dagen van 9 lot 18 uur - vr i jdag feest- en kocp jesavond tot 

21 uur • za terdag van 9 tot 18 uur - zon- en fees tdagen ges lo ten . 
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LIMBURG 
MAART 
2 GROOT-BILZEN VU-bal van Groot-Bilzen in het parochiaal centrum 

16 

16 

te Rijkhoven Inkom 60 fr 
HERK-DE-STAD VU-schepenbal in zaal 't Reehof, Cdeelgem Schu-
len) Aanvang 20 u . . 
OVERPELT VU-lentebal in zaal Haspershof Opbrengst is bestemd 
voor het plaatselijk bejaardentehuis „Immaculata" en voor de vzw 
Rodenbachhuis 

Nieuw initiatief van VU-schepenen 

Aktiviteitenkalender 
te Herk-de-Stad 

Naast het gemeentelijke informatie
blad dat in Herk sinds de nieuw/e 
legislatuur regelmatig, mooi verzorgd 

Nous participons... 
vous aussi! 

Waar men gaat langs Vlaamse we
gen komt men de bussen van de 
NMVB tegen en nog wel met de 
slogans „Wij doen mee u ook" aan de 
ene kant en ,Nous participons vous 
aussii" aan de andere kant 

Deze bussen kwamen we tegen in 
de Limburgse hoofdstad en de ge
meente Lummen De NMBV mag dan 
nog een nationale maatschappij zijn, 
toch vinden we dat dit op zijn minst on
fatsoenlijk IS vanwege de NMBV om 
hier met de nodige aandacht aan te 
schenken! 

Jaarprogramma 
VUJO-Bocholt 

BIJ wijze van inlichtingen de werkka-
lender van VUJO-Bocholt 
— februan karnavalsstoet 
— april kuikentjesaktie 
— juli stand op de avondmarkt van 
Bocholt 
— 24 augustus bal 
— 18 oktober debatavond met de vier 
plaatselijke partijen 
— een nog te bepalen datum een-
dagstnp 

Voor meer inlichtingen VUJO-se-
kretans Frank Vanhees, Reppelerweg 
248 te 3598 Bocholt 

CXK m 

en geïllustreerd verschijnt hebben de 
VU-schepenen andermaal blijk gege
ven van met aflatend initiatief en werk
kracht Onder stimulans van de sche
penen Laurens, Appeltans en Wilfned 
Uten hebben de diensten van informa
tie en toensme, die respektievelijk on
der de bevoegdheid van deze twee 
schepenen vallen een aktiviteitenka
lender uitgegeven die aan ieder huis
gezin van Herk zal verdeeld worden 
Via deze aktiviteitenkalender kan iede
re organizatie, raad of vereniging haar 
aktiviteiten kenbaar maken aan de 
bevolking 

De gegevens van de manifestaties 
kan men bezorgen op het gemeente
huis ten laatste de 20ste van iedere 
maand voorafgaand aan de maand van 
aktiviteit 

Dit initiatief is zeker een stap in de 
goede richting van de Herk-waarde-
ringi 

• 21-jarige jongedame, wonende in 
streek van Aalst met diploma A6 /A2 
Handel zoekt passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden Jan 
Caudron, volksvertegenwoordiger Tel 
053-704064 

Mdijkaas 
Affligem 
DE PALIVIENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel 050-352669 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroeps verzekeraar 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK. 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 2108 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-23565 75 

Deze week 
in Knack Magazine 

rianders Technology 
Volgende week begint in Gent de tweede Vlaamse technologie-
beurs Flanders Technology. Die beurs was en is hoofdzakelijk 
bedoeld om de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen te 
stimuleren. Wat is daar twee jaar na de eerste uitgave van te 
merken? 

Politiek en Etiek Knack Weekend 
CVP-senator Stan De Clercq viel vorig 
jaar op met een wetsvoorstel dat een 
soort handvest voor de rechten van het 
gezin wil vastleggen In het kader van 
een reeks gesprekken met parlements
leden in dit verkiezingsjaar vroegen we 
De Clercq of hij de CVP zo moreel wil 
herbronnen 

Bericht uit Eritrea 
De hongersnood drijft de bevolking op 
de vlucht, naar kampen in Eritrea zelf, 
maar ook naar Soedan, al blijft de 
voedselaanvoer overal in gebreke Sus 
van Elzen bericht uit de Soedanese stad 
Kassala, een van de hoofdsteden van de 
honger 

Alle lovon sterft 
De ellende die het gevolg zal zijn van een 
atoomoorlog zal pas goed beginnen na 
de fatale klap Het klimaat zal immers 
zodanig worden veranderd, dat alle le
ven onmogelijk wordt Dat is alvast de 
mening van dr Jef De Loof, voorzitter 
van de Belgische afdeling van Artsen 
tegen Atoomwapens 

Topmodellen 
De mode-industrie heeft de gangbare 
schoonheidsnormen grondig aangetast 
Mooi zijn alleen is niet genoeg, per 
soonlijkheid is in Nieuwe modellen, 
nieuwe wetten Knack Weekend brengt 
u het verhaal van de nieuwe generatie 
mannequins 

Droombeelden 
Knack Weekend had een gesprek met 
Terry Gilliam, over Brazil een komi' 
sche nachtmerrie over bureaukratie 

Van kop tot staart 
Christopher Luff, Engelsman en schit
terend restaurateur met een grote hef 
de voor de konventionele keuken van 
orgaanvlees, geeft enkele recepten pnjs 

Knack lesers-panel 
Doe mee en win een van de 3 Toyota 
Starlets 

Kado 
Knack geeft 100 toegangstiketten weg 
voor Flanders Technology 

wm 
Jonge warme bakker 

vraagt d r ingend over te nennen 
B r o o d - en Banke tbakker i j 

in de s t reek Zo t tegem-Aa ls t -
Gen t 

K o n t a k t p e r s o o n 
vo l ksve r t egenwoo rd ige r 

Daan V e r v a e t 
Tel 02 53257 95 

Wees de lente voor 
Huur een villa 

aan de Costa-del-Sol 
Alle k o m f o r t - lage pr i jzen 

V i c t o r Van de V e n „ A m b e r e s " 
Malaga-E 

T O R R O X - c o s t a 
Tel 00-34-52-530303 

TE HUUR: 
Spanje -
Costa Blanca; 
Luxe-villa, 6 personen recht
streeks van eigenaar keuken li
ving eethoek badkamer wc, 
2 slaapkamers terras tuin tuin
meubelen barbecue, open haard 
Prijzen per week 
november-apnl 3 780 
mei-oktober 4660 
juni-september 6380 
juli-augustus 7 680 
Tel nr 052-301592 

Aanbevolen huizen 
DROOGKUIS -

WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ 

ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42 3304 - 42.39.16 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 
Z.W. K a n t o o r R O M A N 
K a t s i j n e n h o e k 25 
9660 B R A K E L 

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

QZr\ STUDIO 
DAMN 

02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uvk' eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv 150) 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 
Open van 10 tot 19 u 30 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-4125 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Zondag en maandag gesloten 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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„Jan zonder Vrees, 
door en door Vlaams!'' 

WILRIJK - Wie kent er „Het Manneke" niet ? Of de 
„Woodpeckers"? Of de „Alverman"? Allemaal schuil
namen voor Jef Cassiers (° Antwerpen, 1929). 

Hij ontving talrijke prijzen voor zijn werk binnen en 
buiten de BRT. Ook internationaal werd Cassiers ge
prezen, o.m. te Venetië met zijn „Ballade van de sol
daat Johan". Het (voorlopige) kroonstuk wordt mis
schien wel de tekenfilm „Jan zonder Vrees", die 
volgende maand in première gaat 

V IER jaar lang heeft Cassiers 
eraan gewerkt, samen 
met een hele ploeg mede

werkers Sinds vong jaar is deze 
eerste Vlaamse lange tekenfilm 
klaar Maandenlang bleven de rol
len echter in een BRT-kast opge
borgen, maar gisteren ging dan 
toch de persvisie door In maart 
kan heel Vlaanderen „Jan zonder 
Vrees" gaan bekijken 

Iedereen kent het verhaal van 
Constant De Cinder over deze 
15de-eeuwse volksheld uit het 
Antwerpse Krabbestraatje Jan 
zonder Vrees neemt het op voor 
de armen en strijdt tegen alle 
onrecht Na talrijke avonturen, 
waaronder vooral zijn overwinning 
op de moerasgeest „Kludde" tot 
de verbeelding spreekt, wordt Jan 
zonder Vrees tot ridder geslagen 
En huwt hij met een beeldschoon 
meisje 

Dit verhaal werd nu uitgetekend 
tot een 80 minuten durende teken
film, volledig van Vlaamse makelij 
De regie en het scenario zijn van 
Jef Cassiers, evenals het „story 
board" Met hem hadden wij een 
gezellige babbel op zijn apparte
mentje te Wilrijk 

Goed kinderboek 
WIJ De tekenfilm „Jan zonder 

Vrees" was een idee van Nic BaL 

Cassiers: „Inderdaad, het was 
de wensdroom van Bal Hij zorgde 
voor het nodige kapitaal en steun
de de onderneming tot en met 
Zijn keuze om dit te maken viel op 
mij Ik heb nog eventjes gepoogd 
om mijn jeugddroom — de verfil
ming van „De kleine Johannes" — 
erdoor te drukken, maar dit lukte 
met Naderhand blijkt dat de be
slissing van Bal juist was 

Jan zonder Vrees was en blijft 
een van de beste kinderboeken in 
Vlaanderen Ik heb dit boek ook 
herlezen Daaruit bleek dat dit ver
haal in stukjes is geschreven, alle
maal avonturen na elkaar Ik ben 
heel dicht bij de oorspronkelijke 
vertelling gebleven, alleen de gru
welijkste scenes heb ik eruit gela
ten Ook de dialogen zijn bijna 
letterlijk uit het boek van Constant 
de Kinder overgenomen 

Sommige ontknopingen heb ik 
wel voor het slot gereserveerd, 
bv het moment waarop hij tot 
ridder wordt geslagen Evenals het 
huwelijk van Jan zonder Vrees" 

WIJ. U bent erin geslaagd al
lerlei atmosferen te creëren? 

Cassiers „De eerste atmo
sfeer waarmee de kijker gekon-
fronteerd wordt is deze van het le
ven der lage burgenj, de stad dus 
Dan volgt het platteland, het land

schap en zijn bewoners En tot slot 
komt men in kontakt met de we
reld van de edelen" 

WIJ. Hoe bent U aan al die f i 
guurtjes gekomen? Beschikte u 
over modellen? 

Cassiers: „Er bestaan diverse 
prenten die Jan zonder Vrees 
voorstellen, maar tekenfilm is nog
al iets anders dan een tekenstnp 

Ik had enkele uitgangspunten 
Het moesten kankaturen zijn en 
het moest Vlaams blijven Mijn 
personages uit de burgerij lijken 
erg op figuren van Breugel, in 
kankatuurvorm Ook wat de kleur 

kwa animatie, is dat wij allemaal 
met echte personages te doen 
hebben Er komen dus geen 
beestjes in, a la Walt Disney 
Nochtans maken dieren het alle
maal veel liever, veel ontroeren
der Een mens, hoe je 't ook draait 
of keert, blijft altijd een monster
achtig iets 

Eenmaal de figuurtjes gescha
pen waren is het werk aardig 
opgeschoten Zo hadden wij veel 
moeite met de kreatie van Dokus, 
de knecht van Jan Dokus zit zo'n 
beetje tussen de karikaturen van 
de burgerij en de edelen en het 
klassieke model van de held Ook 
het probleem van de verhoudin
gen was met makkelijk op te los
sen de kop van Dokus is slechts 
de helft van dit van Jan 

Daarna heb ik heel het scenario, 
beeldje voor beeldje, getekend 
Heel het story-board, met de han
deling van de camera daarbij, 
moest ik alleen maken Op basis 
van dit story-board hebben Dirk 
Depaepe en Paul Demeyer van 
„PEN-film" de affaire uitgewerkt 
Natuurlijk zijn er dan nog wijzigin
gen aangebracht, nieuwe types 
toegevoegd, enz 

hoofdfiguur gebeurt door meerde
re tekenaars Zij moeten allen het
zelfde tekenen' 

Het grootste probleem lijkt me 
echter het tekenen van de massa
taferelen, waarop b v veertig men
sen bewegen Neem nu slechts 
twee figuren die naast elkaar wan
delen, de ene gaat traag en sta
tisch, mede door de vorm van zijn 
figuur en zijn karakter, de andere 
loopt snel Ik had de stemmen 
vooraf opgenomen, op basis van 
het getekende story-board Op die 
manier werden de tekenaars geïn
spireerd Alle personages met hun 
karaktertje in het juiste tempo 
doen bewegen is ontzettend moei
lijk Om dan nog van de tekenstijl 
te zwijgen" 

WIJ: Als men „tekenfilm" hoort 
denken velen onwillekeurig aan 
Walt Disney... 

Cassiers: „Dit werd verbroken 
door de wijze waarop wij gestart 
zijn Omdat wij ons inspireerden 
op Breugel, op Bosch en op de 
Bruycker Onze decors zijn echt 
en puur Vlaams 

Aanvankelijk had ik gezegd dat 
er geen vogeltjes in zouden voor-

Enkele stadia uit de voorbereidingen tot de tekenfilm 

betreft De door mij getekende 
edellieden hellen evenwel over 
naar de werken van Jeroen 
Bosch In de tekenstijl bv wat het 
decor betreft, wou ik geen enkele 
rechte lijn Net zoals in de etsen 
van Juul de Bruycker De kombi-
natie van deze dne stijlen heeft 
het gedaan Het eindresultaat is 
iets van ons, van Vlaanderen Het 
IS dus hoegenaamd geen kopie 
van andere tekenfilms 

De moeilijkheid van deze film 

Geen W a l t Disney 
WIJ Wat is nu het moeilijkste 

bij het maken van een tekenfilm? 
Betreft dit het eindeloos herteke
nen van de figuren en de decors? 

Cassiers- ,Voor de tekenaar is 
dit natuurlijk een hele opgave Je 
wordt bij het maken van zo'n film 
nochtans gekonfronteerd met een 
hele reeks moeilijkheidsgraden 
Het telkens tekenen van bv de 

komen, zoals in Disney-produkties 
Let op, ik vind het werk van Dis
ney grandioos, maar ik wou daar 
geen kopie van maken Het moest 
iets van ons worden en we moes
ten rekening houden met ons bud
get (30 miljoen franW Een peul
schil tegenover een Disney-film 
Nadien heb ik er wel enkele vogel
tjes aan moeten toevoegen, om
dat zoiets rust brengt 

WIJ Valt deze Jan zonder 

Jef Cassiers is terecht fier over 
zijn „Jan zonder Vrees", de eerste 
Vlaamse lange tekenfilm, geïnspi
reerd door de tekenstijl van ver
scheidene Vlaamse kunstenaars 

Vrees uitsluitend te genieten 
door kinderen? 

Cassiers: „Ik denk dat de film 
minstens evenveel door volwas
senen te smaken valt Qua avon
tuur meen ik dat het de kinderen 
heel erg zal aanspreken Het ge
heel zal — vermoed ik — echter 
net zo goed door pa en ma ge
waardeerd worden Omdat het 
echt iets van ons is" 

Internationaal 
aantrekkeli jk! 

WIJ: Hoe bedoelt u? 

Cassiers: „Het verhaal en het 
beeld zijn Vlaams De decors van 
Suske Maes zijn fenomenaal, be
paalde landschappen en kastelen 
zijn zó herkenbaar Dit zal ook de 
troef naar het buitenland toe zijn 
Als een Amerikaan in Brugge 
rondwandelt dan wordt hij a h w 
zot van al die histonsche gebou
wen, omdat hij dit met kent Welnu, 
deze Vlaamse tekenfilm staat daar 
vol van 

Het Boergondisch tijdperk blijft 
boeien omdat het iets sprookjes-
achtigs bezit De kleuren, de kle
derdracht, de ambachten, de ge
bouwen Precies daarom denk ik 
dat ook volwassenen het zullen 
appreciëren Misschien zullen ou
deren er op die manier zelfs méér 
van kunnen genieten 

Ook de klank van Alain Pierre 
zal hiertoe bijdragen, deze is schit
terend HIJ heeft het klaargespeeld 
alle klank op een afgewerkt pro-
dukt te maken, wat ongelooflijk 
zwaar is Aan geluiden alleen heeft 
Alain Pierre er 1 273 verschillende 
moeten verzorgen'" 

WIJ: Vlaanderen kan dus te
kenfilms maken? 

Cassiers: „Ongetwijfeld' Zelfs 
met de kleine budgetten waarmee 
WIJ moeten werken'" 

Première 
„Jan zonder Vrees" is vanaf vol

gende maand te zien in de meeste 
Vlaamse steden. De première is gere
serveerd voor Brugge op 29 maart, in 
aanwezigheid van Jef Cassiers, teke
naar Dirk Depaepe en notans Vrie-
lynck, de direkteur van Pen-films 

De opbrengst van deze premiere 
komt ten goede aan het Vlaams
nationaal „Trefcentrum voor mensen 
met vragen" 
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